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खण्ड १ परिचय ि समिक्षा 

१. पषृ्ठ भमूििः  भौगोलिक रुपमा वन्दिपुर गाउँपालिका 270 53' 24" -27=890_ िेखी 270 58' 12" -

27=970_ सम्म उत्तरी अक्षाम्स 840 21'  36" -84=360_ िेखी 240 27' 36" -84=460_ सम्म पूवी 
िेशादिरमा लै लिकको     सार्वक धरमपानी गा.र्व.स. र वन्दिपुर गा.बि.स. समेि लमलि वनेको वन्दिपुर 
नगरपालिका र र्सलको लसमानामा जोडीकका सार्वक घासीकुवा गा.र्व.स.को वडा नं. १ र ९ र सार्वक 
केशवटार गा.र्व.स.को वडा नं. १, ८ र ९ समेि लमलि वनेको र्स वन्दिपुर गाउँपालिकाको पूविमा आव ु
गाउँपालिका, िक्षक्षणमा िेवघाट गाउँपालिका, उत्तरमा भानु नगरपालिका र गोरखा न्जल्िा रहेको   भने 
पन्चिममा व्र्ास नगरपालिकाको क्षेत्र पिि     राजनलतिक हहसाविे प्रतितनधध सभा सितर् तनवाििन िनहँु 
क्षेत्र नं. १ र प्रिेश सभा सितर्को िाधग िनहँुको क्षेत्र नं. १ -ख_ मा पिि    र्स गाउँपालिकामा जम्मा 
६ वटा वडाहरु रहेका  न ्  जम्मा जनसंख्र्ा २३१०४ भकको र्स गाउँपालिकाको कुि क्षेत्रैि १०२ वगि 
कक.लम. रहेको     गाउँपालिकामा महत्वपूणि प्राकृतिक िथा रमणणर् क्षेत्रहरुका साथल िनहँु न्जल्िाको पुरानो 
सिरमुकाम भकको नािािे ऐतिहालसक तमारकहरु समेि रहेका  न ्   

२. चाल ु आ.ब.को नीति िथा काययक्रिको समिक्षािः संतघर् गणिदत्र नेपािको कार्ािदवर्नको िरणमा 
र्वगि वषि िेखी गाउँवासीहरुका ईच् ा िाहना अनुसार र्ोजना िथा कार्क्रमहरु  नौट गरी सोही आधारमा 
नीति िथा कार्िक्रमहरु तनमािण गरी कार्ािदवर्नमा िधगकको ब्र्होरा र्वतििल     आधथिक िथा सामान्जक 
र्वकासका िाधग पूवािधारमा िगानी गाउँपालिकाको महत्वपूणि कार्िक्रमको रुपमा अतघ साररकको धथर्ो   
र्सल वषििेखी पर्िटन मलत्री र्ोजना तनमािण गिै वन्दिपुर घुम्न जाने वािावरणको प्रिारप्रसार िथा सेवामा 
गुणतिररर्िा कार्म गरी िलजान सरोकारवािाहरु संग वीिवीिमा  िैि हुिल आकको     पययटन कृषि 
मिक्षा ि पूर्ायधाि र्न्दिपुि सिदृ्िीको आधािको उद्घोष लिई र्स गाउँ सभामा सोही अनुरुप नीति िथा 
कार्िक्रम संिािन गररकको     गाउँपालिकाकािाई प्रर्वधध मलत्री वनाउिल िलजाने नीतििाई र्सल आ.ि. िेखी 
सवल वडा कार्ाििर्हरुमा अन्टटकि ैाईवरवाट ईदटरनेट सुर्वधा पुर्ािईकको अवतथा   भने वन्दिपुर 
र्वकासको हिघिकाकालिन गुरुर्ोजना (रणनलतिक र्ोजना) तनमािणको अलभर्ानमा रहेको ब्र्होरा समेि 
जानकारीको िाधग अनुरोध     
गाउँपालिकािे आ.ि. २०७४/०७५ िेखी िागूहुने गरर र्वलभदन अलभर्ानहरुिाई अगाडी वढाउिल िलजाने नीति 
लिईकको धथर्ो   वन्दिपुर र्वकासको मुख्र् आधारमा रहेको आधथिक क्षेत्रिाई हिघिकालिन महत्व हिई 
मौसमी िथा वेमौसमी िरकारी, िगु्ध उत्पािन, अण्डा िथा मासु उत्पािन साथल न्जर्वकोपाजिनका िाधग 
प्रार्वधधक सीप र्वकासमा गाउँपालिकािे कार्िक्रमहरु अगाडी वढाकको र्सको िाधग कृर्ष पशु र्वकासमा 
र्वलभदन िालिमहरु िथा अनुिानका कार्िक्रमहरु संिािन गररकको धथर्ो   

 
खण्ड २ आगािी आ.ब. २०७५/०७६ को नीति र्जेट िथा काययक्रििः  

सोच लक्ष्य उिेश्य ि अपके्षक्षि उपलबधीिः आगामी वषििेखी अलभर्ानका रुपमा गाउँपालिकाका कार्िक्रमहरु 
अगाडी वढाउने नीति लिकको     र्स महाअलभर्ानमा सिा सहर्ोग पुर्ािउनुहुन सवल राजनलतिक िि 
नागररक समाज िथा आम वन्दिपुर वासी िाजुभाई हििी वहहनीहरुमा अनुरोध गररद    
गाउँपामलकाका िखु्य अमभयानहरिः- 

 शलक्षक्षक गुणतिर सुधारको अलभर्ान 
 पर्िटन र्वकासको अलभर्ान 
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 मौलिक किा संरक्षणको अलभर्ान 
 वािावरण संरक्षण र प्रवधिनको अलभर्ान 
 पशु कृर्ष िथा नगिेवािी र्वकासको अलभर्ान  
 साविजतनक ऐिानी पिी जग्गाको उपर्ोगको अलभर्ान 
 उज्र्ािो वन्दिपुर अलभर्ान 
 र्वद्धुिका काठेपोि र्वतथापन अलभर्ान 
 टोि/टोिमा तवात्र् सेवाको अलभर्ान 
 वािमलत्री तथानीर् शासनको अलभर्ान 
 महहिा हहसंा र्वरुद्िको अलभर्ान 
 सामान्जक समावेलशकरणको अलभर्ान 

 
खण्ड ३ र्ाषियक र्जेट िथा काययक्रि िजुयिा गिाय अर्लम्र्न गरिएका प्रिुख नीति िथा आधािहरिः 

क. सिग्र नीति िथा आधािहरिः  
गाउँपालिकािे पययटन कृषि मिक्षा ि पूर्ायधाि र्न्दिपुि सम्र्दृ्िीको आधाि को मुख्र् नारािाई साथिक हुने गरी 
नीति िथा कार्िक्रम संिािनमा ल्र्ाउने     गाउँपालिकाको मुख्र् अलभर्ानहरुिाई र्सल नारा संग जोडरे 
सोही आधारमा कार्िक्रम संिािन गररने     
आगामी आ.ि. िेखी गाउँपालिकाको आदिररक श्रोि वढाउने गरी कार्िक्रमहरु तनमािण गररने    

गाउँपालिकाका मुख्र् सडकहरुिाई कािोपत्रे गिै िलजाने नीति लिई र्ोजना तनमािण गररने    र्सल वषि 
कािोपत्रे सडकिे न ोकको वडा नं. ६ मा सडक कािोपत्रे र्ोजना संिािनमा ल्र्ाईने     प्रिेश िथा केदर 
संग सोही आधार वनाई वजेट िथा र्ोजना माग गरर पठाउने नीति लिईने    वन वािावरण िथा प्राकृतिक 
श्रोिको संरक्षणका िाधग थप कार्िक्रम संिािनमा ल्र्ाईने     लशक्षा क्षेत्रमा गुणतिररर्िा सुधारका िाधग 
तथानीर् लशक्षार्वद्हरु समेिको सल्िाहा िथा सुझाविाई ग्रहण गरी लशक्षा क्षेत्रमा िेणखकको र्वकृति हटाउिल 
माध्र्लमक िहको शलक्षक्षक गुणतिर सुधारका कार्िक्रमहरु र्सल आ व िेणख संिािन गररने    गाउँपालिका 
लभत्रका सामूिातर्क र्वद्र्ािर्वाट कस ई ई मा सवोष्ठ अंक ल्र्ाई उत्कृष्ठ नतिजा ल्र्ाउने कक 
र्वद्र्ािर्िाई सम्मान प्रिान गररने     तवरोजगारिाई प्रवधिन गररने    र्सका िाधग कक गाउँ कक 
उत्पािन िाई प्रवधिन गिै जाने नीतििाई अंधगकार गररने     र्सल आ. व. िेखी गाउँपालिका लभत्रका 
उत्कृष्ठ कृषकहरुिाई पशुपािन ि िै  गाई /भलसी, कुखुरा पािन, वाख्रा पािन, वंगुर सुंगुर पािन, िरकारी 
खेिी, मा ा पािन, ैिैूि खेिी, मौरीपािनमा संिग्न नमूना कृषकिाई सम्मान िथा पुरतकार प्रिान 
गररने कार्िक्रम संिािन गररने    तथानीर् उत्पािनिाई वजार पहँुि वदृ्िीका कार्िक्रमहरु िागू गररने     
 

र्सल वषि लभत्रमा गाउँपालिका लभत्रको साविजतनक पिी िथा ऐिानी जग्गाहरुको खोजी गनि िथा सुकुम्वासी 
समतर्ा र अव्र्वन्तथि वसोवास समतर्ाको अध्र्र्न गरी प्रतिवेिन गनि सलमति वनाई कार्ि प्रारम्भ 
गररने   
ख. क्षेत्रगि नीति िथा आधािहरिः 

1. आर्थयक क्षेत्रिः  
 गाउँपालिकािे िुिनात्मक रुपमा िाभका क्षेत्रहरुको पहहिान गरी उपिब्ध श्रोि साधनहरुको 

समूधिि उपर्ोगको नीति लिईने     
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 कृर्ष क्षेत्रको र्वकासका िाधग नीन्ज िथा सहकारी मा िै ि ब्र्वसातर्क ैमिहरुको संिािन 
ब्र्वतथापन िथा सुदृढीकरणको िाधग वजेट र्वतनर्ोजन गररने   कृषकिाई िालिम 
हिईनुका साथल अनुिानमा कृर्ष उपकरणहरुको र्विरणको ब्र्वतथा लमिाईने      

 ककककृि िरकारी िथा ैिैूि र्वक्री केदर मा ामास ुपसि िथा पशु वधशािा तनमािणमा 
जोड हिईने    मासु पसििाई ब्र्वन्तथि वनाईने    

 कृषकहरुवाट उत्पाहिि कृर्ष िथा पशुपािन उपजको संकिनका िाधग नमूना कृर्ष उपज 
संकिन केदरको र्वकास गररने     

 गाउँपालिका लभत्र ब्र्वसार् सिंािन गरी नमूना वदन सैि ैिैुि खेति गने उत्कृष्ठ 
कृषक / गाई वा भलसी पािन गने गने उत्कृष्ठ कृषक / वाख्रा पािन गने उत्कृष्ठ कृषक / 
सुगुर वुंगर पािन गने उत्कृष्ठ कृषक / मौरी पािन गने उत्कृष्ठ कृषक/ िरकारी खेिी गने 
उत्कृष्ठ कृषक/ कुखुरा पािन /मा ा पािन गने उत्कृष्ठ कृषकहरु िथा ब्र्वसार्ीिाई नगि 
रु ५०००/- पुरतकार सहहि प्रमाणपत्र प्रिान गररने    

 सहकारी क्षेत्रको प्रवधिन तनर्मन िथा संतथागि र्वकासका कार्िक्रमहरु संिािनमा ल्र्ाईने 
    उत्कृष्ठ सहकारी िाई सम्मान गररने   

 गाउँपालिकािे आफ्नल िगानीमा वजार केदर िथा व्र्वसातर्क भवनको तनमािण गरर 
आदिररक आम्िानी वढाउने गरी र्ोजना तनमािण गररने    

 पर्िटन मलत्री वािावरण तनमािण, पर्िटन पूवािधार तनमािण पाकि  िथा दृचर्ाविोकनका िाधग 
भ्रू् टावरहरु तनमािण साथल होमतटे प्रवधिनमा िगानी वढाईने     

2. सािान्जक क्षेत्रिः  
 सभ्र् संतकृतिको र्वकासमा कार्िक्रमहरु संिािन गररने     
 तवात्र् र्वमा कार्िक्रमिाई अलभर्ानको रुपमा संिािनमा ल्र्ाईने     
 सामान्जक रुपिे प ाडी पाररकका िथा अल्पसंख्र्क जाति िथा जनजातिहरुको सामान्जक 

मूि प्रवाहीकरणका कार्िक्रमहरु संिािनमा ल्र्ाईने      
 र्वद्र्मान धमि प्रथा परम्परा रीति िथा संतकृतिका नाममा हुने असमानिा हटाउन ि िै  

ध्र्ान हिईने    
 मौलिक किा संतकृतिको संरक्षणका िाधग र्वशेष कार्िक्रम संिािनमा ल्र्ाईने   

वन्दिपुरको मुख्र् पहहिानको रुपमा रहेको ऐतिहालसक धरोहरको संरक्षण िथा र्वकासका 
कार्िक्रमहरु िाई अगाडड वढाईने      

 किा साहहत्र्को माध्र्मिाट आदिररक िथा वाह्र् पर्िटकहरुको आगमनमा वदृ्िी ल्र्ाउने 
कार्िक्रम संिािनमा ल्र्ाईने      

 पर्िटकको सुर्वधा िथा गुणतिरमा र्वषेश ध्र्ान हिईने     
 सरोकारवािाहरु संगको सहकार्ि गिै ऐतिहालसक िथा पुरािान्त्वक िथा सांतकृतिक 

सम्पिाहरुको संरक्षण संवधिन र र्वकासमा कार्िक्रमहरु संिािन गररने     
 गुणतिररर् लशक्षाको र्वकासमा नमूना कार्िक्रमहरु संिािनमा ल्र्ाईने    वािमलत्री लसकाई 

अभ्र्ास वािर्वकास केदरहरुको भौतिक ब्र्वतथापनमा जोड हिईने     
 कस ई ई मा उत्कृष्ठ नतिजा ल्र्ाउन सक्षम शलक्षक्षक पूवािधार िथा लशक्षण र्वधध अनुसरण 

गररने     
 वन्दिपुर गाउँपालिकािाई प्रार्वधधक शलक्षक्षक केदरको रुपमा अगाढी वढाईने      
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 वन्दिपुर वजारका साथल समग्र गाउँपालिकाको खानेपानी आपूिी िथा र्विरणमा िगानी 
वढाईने     र्सका िाधग सम्वदधीि तनकार्हरुमा तनर्लमि समदवर् गरी कार्िक्रम िथा 
र्ोजना लभत्र्र्ाईने     

 मानव क्षमिा संसाधन िथा र्वकासको नीति लिईने    खासगरी समाजमा प ाडी 
पाररकका वगि िथा अिपसंख्र्कहरुको क्षमिा र्वकासका कार्िक्रमहरु अगाडी वढाईने     

3. परू्ायधाि क्षते्रिः  
 नागररकका आधारभूि आवचर्किाहरु पररपूिी गने खािका पूवािधार क्षेत्रको र्वकासमा 

कार्िक्रमहरु संिािन गररने     
 र्ािार्ाि क्षेत्रको सवलिकरणका िाधग आगामी ५ वषि लभत्रमा गाउँपालिकाका सवल वडा 

कार्ाििर्हरु सम्म कािोपत्रे सडक संजाि र्वतिार गररने गरी कार्िक्रम शुरु गररने     
 गाउँपालिकाका लभत्रका अदर् सडकहरुमा तनर्लमि सवारी आवागमन  हुन सक्ने गरी 

पूवािधार तनमािण गररने     
 सडक पूवािधार तनमािण िथा तनर्लमि ममिि संहारका िाधग उपभोक्िा सलमतिहरुको 

तनर्लमि सहकार्िको कार्िक्रम अगाडी वढाईने      
 िागि सहभाधगिाका कार्िक्रमहरु र्सल वषि िेखी शुरु गररने    पुि पुिेसाहरुको िाधग 

वजेट र्वतनर्ोजन गररने     
 वडाहरुमा अति आवचर्क रहेको सामान्जक भवनहरुको तनमािण ि िै  ध्र्ान हिईने     
 वडा कार्ाििर्को भवन तनमािण िथा ममिि संहार गरी सूिना प्रर्वधध रू्क्ि वडा 

कार्ाििर्को तथापनाका िाधग र्वशेष अलभर्ान िालिने      
 सामूहहक िगानीमा तनमािण हुने पूवािधार क्षेत्रमा गाउँपालिकािे िगानी गने नीति लिईने   

  
4. र्ािार्िण िथा षर्पि व्यर्स्थापनिः  

 वन पलिावारको अवलज्ञातनक रुपमा भलरहेको कटानीिाई तनरुत्साहन गिै गाउँपालिका लभत्रका 
वन जंगि संरक्षणमा प्रत्र्क्ष िासो राखी कार्िक्रम संिािन गररन े     

 वदर् जदिु िथा जडडवुहट संरक्षणका कार्िक्रमहरु अगाडड वढाईने      
 पर्िटककर् हहसाविे महत्वपूणि वन िथा जंगि क्षेत्रहरुमा वािावरण मलत्री पाकि  िथा 

भ्रू्टावरको तनमािण कार्ि र्सल वषि िेखी अगाडी वढाईने      
 खािी जलमि िथा पिी वुट्र्ान क्षेत्रमा िकृ्षारोपण कार्िक्रम संिािनमा ल्र्ाईने     र्सका 

िाधग वन नसिरीको तथापना गररने     
 जंगिमा हुने आगजनीका घटनािाई कमी ल्र्ाउन र्वलभदन कार्िक्रमहरु संिािनमा ल्र्ाईने 

     
 पुराना िौिारा गढी िथा ककल्िाहरुको संरक्षण वा पुनतनिमािण कार्ि अगाडी वढाईने      
 निी क्षेत्रमा जथाभवी भलरहेको निीजदर् तनमािण सामाग्रीको अवलध िोरी तनकासी रोक्न 

तथानीर् प्रशासन संग सहकार्ि गिै कार्िक्रम संिािनमा ल्र्ाईने    वािावरणणर् प्रभाव 
मूल्र्ांकन गरी मात्र निी जदर् पिाथिको तनकासीको ब्र्वतथा लमिाईने      

 जथाभावी रुपमा उत्खनन ्भलरहेका तिेट ढंुगा िथा माटो खानीहरुिाई तनर्दत्रण गररने    
ब्र्क्िीको नाउँमा रहेको जलमनमा संिािन भकको खानी िाई समेि वािावरणणर् प्रतिकुि 
हुन नहिने ि िै  ध्र्ान हिईने     
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 खोिा निी िथा घाटहरुको उधिि ब्र्वतथापनको नीति लिईने     
 प्राकृतिक घटना िथा र्वपिवाट आम वन्दिपुर वासीिाई जोगाउने हेिु जनििेनामूिक 

कार्िक्रम अगाडी वढाईने      
 मानर्वर् कारण घट्ने प्राकृतिक घटना हुन नहिने ि िै  सितेिकरण गररने     
 वाढी पलह्रो आगजनी जतिा घटनामा प्रत्र्क्ष रुपमा र्पडडि व्र्क्िी वा पररवारिाई ित्काि 

राहिको िाधग र्वपद् ब्र्वतथापन कोष तनमािण गररने     
 र्वपद् ब्र्वतथापनका िाधग तथानीर् संघ/संतथा समूह िाई राहि सामाग्री र्विरणको 

िर्ारीमा रहन प्रोत्साहन गररने     
 

5. ससं्थागि सेर्ा प्रर्ाह िथा सिुासनिः  
 गाउँपालिकावाट प्रवाह हुने सेवाको गुणतिरमा सधुार ल्र्ाउन कमििारी िथा 

जनप्रतितनधधहरुिाई  ोटो िथा िामो अवधीको िालिम िथा अविोकन भ्रमणको ब्र्वतथा 
गररने     

 वडा कार्ाििर्हरुमा सूिना प्रर्वधीको प्रर्ोग अतनवार्ि गररने  र र्सल वषिलभत्रमा सवल 
वडाकार्ाििर्हरुमा अन्टटकि ैाईवरको लिकं जडान गररने    र्स लिकंवाट तथानीर् 
संघ/संतथा वा र्वद्र्ािर्हरुिे समेि सेवा लिन िाहेमा उधिि शुल्क लिई सेवा उपिब्ध 
गराउने नीति लिईने     

 गाउँपालिका मा िै ि संिािन हुने र्ोजनाहरुको समर्मा नल िगि िर्ार गने र अन्दिम 
मूल्र्ाकनको ब्र्वतथािाई सहज वनाउिल िधगने    

 नागररकहरुिे लिने सेवािाई सहज िथा सरि गनि नागररक वडापत्र, तनवेिनका उधिि 
ढािाहरु िर्ार गरी सवल वडा कार्ाििर्वाट प्रिान गररने सेवािाई ककरुपिा हिईने    

 र्वद्र्ािर्को शलक्षक्षक र्वकासका िाधग लस लस हट लभ जडानका कार्िक्रमहरु अगाढी वढाईने 
   र्वद्र्ािर्हरुमा ईदटरनेट सहहिको शलक्षक्षक ल्र्ावको र्वकास गररने      

 
ग. िुख्य िुख्य आयोजना ि क्रक्रयाकलापहरिः गाउँपालिकािे आ.ि. २०७५/०७६ िाई पर्िटन, 
पूवािधार सांतकृतिक धरोहरको संरक्षण िथा र्वकास, तथानीर् सडक पुि पुिेसा खानेपानी िथा सरसैाईका 
मुख्र् कार्िक्रमिाई जोड हिने नीति लिकको     आ व २०७५/०७६ िेखी वन्दिपुर र डुमे्र वजारमा वसपाकि  
तनमािण भई सेवा प्रवाह शुरु गररने    गाउँपालिका लभत्रको ैोहोर िाई उधिि िवरिे ब्र्वतथापन गररने  
  र्स वषि लभत्र िेहार् अनुसारका मुख्र् कार्िक्रमहरु संिािनमा ल्र्ाईने     

 ब्र्वसातर्क कृर्ष उत्पािन िथा वजार र्वकास सम्वदधी कार्िक्रमहरु  

 ब्र्वसातर्क  पशु र्वकास सम्वदधी कार्िक्रमहरु 
 रू्वा िथा खेिकुि र्वकासका िाधग कार्िक्रम संिािन िथा पूवािधार तनमािण 
 सामान्जक र्वकास वािवालिका महहिा िथा अपाङ्ग कार्िक्रमहरु 
 िागि सहभाधगिामा सीप र्वकास िथा क्षमिा र्वकास िथा अनुिानमा सामाग्री र्विरण 
 मौलिक किा संतकृति संरक्षण िथा पुराना गढी ककल्िा संरक्षणका कार्िक्रमहरु 
 साहहत्र् क्षेत्रको र्वकास सम्वन्दध कार्िक्रम 
 शलक्षक्षक गुणतिर सुधारका कार्िक्रमहरु  
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 गाउँपालिका तिररर् वाहहरी िक्रपथ तिर सुधार िथा वडा तिररर् सडकहरुिाई कािोपत्रे गने  
 वन्दिपुर र डुमे्रमा ब्र्वसातर्क भवन वसपाकि  िथा साविजतनक  शौिािर् तनमािण  
 र्वलभदन सदिेश मुिक िथा सूिना सम्वदधी होडड िङवोडिहरु 
 गाउँपालिकाका काठेपोिहरु र्वतथापन गिै जाने र्ोजना  
 वडातिररर् र्ोजना तनमािण िथा कार्िक्रम संिािन  
 डुमे्र भदसार नर्ाँ शहर र्वकास र्ोजना संग समदवर्मा गाउँपालिका भरी र्वलभदन पूवािधारको 
तनमािण गररने   

 िागि सहभाधगिामा र्वलभदन र्ोजना संििन गररने   
 

खण्ड ४. अनुिातनि व्यय ि श्रोि बयर्स्थापनिः  

आ.ि. २०७५/०७६ को िाधग कुि ३५ करोड ७० िाख ५९ हजार ७ सर् ९२ रुपलर्ाको कुि वजेटको आकार रहने     
गाउँपालिकाको आदिररक आम्िानी राजचवका श्रोिहरु र्वत्त आर्ोगवाट प्राटि राजचव वाडैाडको आधार िथा नेपाि 
सरकार वाट प्राटि हुने सशिि र समातनकरण अनुिानहरु सामान्जक सुरक्षा भत्ता रकम साथल प्रिेश सरकारवाट प्राटि 
हुने समातनकरण अनुिान र राजचव वाडैाडको रकमिाई आधार वनाई कुि आम्िानी रहने    गाउँपालिकाको 
नीति िथा र्ोजना गाउँपालिकाको प्रमुख आवचर्किा वडा कार्ाििर्वाट प्राटि भकका माग समेििाई आधार वनाई 
कुि ब्र्र् तनधािरण गररकको     
आ.ि. २०७५/०७६ को श्रावण १ िेखी र्स वन्दिपुर गाउँपालिकाको आदिररक श्रोि िाई अलभिदृ्िी गनि आधथिक ऐन 
२०७५ को ब्र्वतथािाई कार्ािदवर्नमा ल्र्ाउन िथा आदिररक श्रोि संकिनमा आउन सक्ने समतर्ाहरुिाई 
समाधान गनि आवचर्क मापिण्ड तनमािण आदिररक श्रोि पहहिान िथा पररिािन सलमति गठन गने र र्स 
सलमतिवाट पेश भकका प्रतिवेिन आधार िथा मापिण्डिाई प्रमुख आधार लिई आदिररक श्रोि वदृ्िीका थप 
कार्िक्रमहरु संिािन गरी गाउँपालिकाको आदिररक श्रोििाई मजवुि वनाउने नीति लिईने    
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प्रतिार्वि संक्षक्षटि आर् िथा ब्र्र् र्ववरण 
आयको श्रोि िथा िकि बययको मिियक काययक्रि के्षत्र ि िकि 

मस.नं. मिियक िकि मस.नं. मिियक िकि 
१ आदिररक आर्  १,५८,७०,०००/- १ िािु खिि गाउँपालिका  ४,६५,१२,०००/- 

२ समातनकरण न.ेस. ७,५०,००,०००/- २ कार्िक्रम िथा िाि ुखिि २,२०,८९,७९२/- 

३ सशिि अनुिान ने.स. १२,१३,००,०००/- ३ पून्ज तनमािण खिि ११,७१,५८,०००/- 

४ राजचव वाडैाड केदर ५,३२,०७,०००/- ४ पूवािधार तनमािण (६५४४००००/-) 

५ समातनकरण प्रिेश १,१३,५७,०००/- ५ सशिि ि िै का कार्िक्रम (१२१३०००००/-) 

६ राजचव वाडैाड प्रिेश ५३,२५,७९२/- ६ आधथिक र्वकास (१२१०००००/-) 

७ जन श्रमिान / सहभाधगिा १,००,००,०००/- ७ सामान्जक र्वकास (२४३४९७९२/-) 

८ अतघल्िो वाकी िथा अदर् १,५०,००,०००/- ८ वन वािावरण र्वपि ब्र्वतथापन (३१५००००/-) 

९ सामान्जक सुरक्षा ५,००,००,०००/- ९ संतथागि र्वकास (९८५००००/-) 

१० अदर् अनुिानहरु ०/- १० सशिि अनुिान १२,१३,००,०००/- 

  - ११ सामान्जक सुरक्षा ५,००,००,०००/- 

जम्िा ३५,७०,५९,७९२/- जम्िा ३५,७०,५९,७९२/- 
 

खण्ड ५. उपसंहाििः  

पययटन कृषि मिक्षा ि पूर्ायधाि र्न्दिपुि सम्र्दृ्िीको आधाि िाई साकार पानि गाउँपालिकाका सवल 
जनप्रतितनधधहरु िथा गाउँपालिका र मािहिका शाखा कार्ाििर् िथा वडा कार्ाििर्का सम्पूणि कमििारी लमत्रहरुिे 
न्जम्मेवारीपूविक आ-आफ्नो कििव्र् तनवािहा गनुि हुने नल   भदने आशा र र्वचवास लिईकको     समदृ्ध वन्दिपुरको 
सपना हामी सवलिे िेखेकल  हो   र्स ि िै  अगाडी वढ्न हामी जनप्रतितनधीहरुिाई वन्दिपुर गाउँवासीहरुिे तनवाििनका 
माध्र्मवाट अलभमि प्रकट गनुि भकको धथर्ो   तनवाििनका िाका हामीवाट गररकका प्रतिवद्धिा पुरा गने ि िै  
अगाडी वढ्िल समग्र गाउँवासीहरुका िाहना पुरा गने दृढ संकल्प लिकका नल  ौ    

संतघर् गणिदत्र नेपाि तनमािणको िाधग र्वलभदन कािखण्डहरुमा जीवन आहुिी हिनुहुने महान शहहिहरुको 
सपना साकार गने ि िै  हामी अझल हििोज्र्ान हिकर अगाडी वढ्नु पने     र्स घडीमा हामी महान शहहि िथा 
वेपत्ता नागररक जनआदिोिन िथा सशतत्र र्वरोहमा अंग भगं हुनु भकका महान ब्र्न्क्ित्वहरुिाई सम्झन िाहद ौ 
  संतघर् गणिदत्र नेपाििाई संतथागि गने ऐतिहालसक न्जम्मेवारीिाई हामी कििव्र्तनष्ठ भई सहहििे लसकाकको 
वाटोमा वढ्िल जाने प्रण गिि ौ    

जुनसुकल  िेश क्षेत्र िथा भूगोिको र्वकासको िाधग र्ोजना मह्िवपूणि पाटो हो र्स ि िै  दृन्ष्टगि गिै त ट्टल 
नल वन्दिपुर गाउँपालिकाको हिघिकालिन गुरुर्ोजना तनमािण सम्पदन हुने गरी काम अगाडी वढाईकको ब्र्होरा 
जानकारी नल     वन्दिपुर गाउँपालिकाको भौगोलिक अवतथा अनुसार आधथिक सामान्जक िथा सातकृतिक क्षेत्रको 
र्वकासको िाधग हिघिकालिन गुरुर्ोजनािे मागि प्रिान गने र्वचवास लिकका  ौ   हामी गरुुर्ोजना तनमािणमा 
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वन्दिपुर गाउँवासी िथा वन्दिपुर वाहहर रहेर पतन वन्दिपुरको र्वकासिाई िन मन र धनिे सहर्ोग पुर्ािउनु हुने 
सुभधिदिक कवं लमत्रजनहरुवाट सिा सहर्ोग कवं सुझाव प्रिान गनुि हुने   भदने आशा लिकका  ौ   

अथििदत्रको र्वकासको िाधग आधथिक कक्रर्ाकिापका क्षेत्रमा र्वतिार हुनु अति आवचर्क हुन जाद    
वन्दिपुरिाई रान्ष्िर् राजमागिवाट हुने िाभ प्राटि भककल      त मेकी न्जल्िाहरु मनाङ, गोरखा र िमजुङ को मुख्र् 
द्वारको रुपमा रही व्र्ापाररक केदरको हव वनेको डुमे्र वजारका साथल डुमे्र र भदसार नर्ा शहरी आर्ोजनािे र्स 
तथानको र्वकासमा अझल सुनमा सुगदध थपेको     तनकट भर्वष्र्मा मुग्िीन नारार्णघाट राजमागिको घुमाउनेमा 
मोटरिेवि पुि तनमािण सम्पदन हुन गकको साथल घुमाउने िमौिी वुधलस ं मागिको तिरवदृ्िी भकको अवतथामा 
वन्दिपुरिे थप िाभका क्षेत्रहरु प्राटि गने अवतथा रहेको     वन्दिपुर र्वकासको िाधग र्स क्षेत्रमा वसोवास गने 
सवल जाति सपं्रिार्हरु वाट वन्दिपुरको माटोमा र्वकासको सपना िेख्न सककने गरी हामीवाट र्वकासको अगुवाई हुने नल 
    वन्दिपुर गाउँपालिकाको भूगोि लभत्र रहेका आम नागररक िथा वन्दिपुरिाई कमिथिो वनाई र्सल भूलममा 
आफ्ना रगि पलसना वगाउने तथानीर् वालसदिाहरुिाई आधथिक र्वकासको कमिथिो वनाउन हामी िाधग पने र र्स 
कार्िमा हामीिाई हरिम साथ सुझाव सहर्ोग िथा सल्िाहा प्रिान गनुिहुनेनल   भदने र्वचवास ब्र्क्ि गिि ौ   
पर्िटन क्षेत्रको र्वकासका तनम्िी अझ वढी काम गनुि परेको     र्स वषि िेखी पर्िटन र्वकासका क्षेत्र पहहल्र्ाई 
पूवािधार तनमािण गनि िाधग पने  ौ   पहाडकी रानी वन्दिपुरमा आउने िेश र्विेशका पर्िटकहरुको वन्दिपुर वसाई 
सुखद् होओस ्र्स ि िै  हामी सििे रहने  ौ   

गाउँपालिकावाट प्रिान गररने र्ोजना अनुिानहरु केवि वाटो िेखाउन को िाधग हो   र्तिो कार्िमा प्राटि 
हुने वजेट िथा श्रोि साधनको समुधिि उपर्ोग गनि आम नागररक िथा प्रत्र्क्ष सरोकार राख्न ेआम उपभोक्िाहरुमा 
र्सल गाउ सभा मा िै ि हाहििक अर्पि गिि ौ   वजेटको िरुुपर्ोग हुन नहिन सवल नागररकहरु सििे रहन अनुरोध 
पतन र्सल संगल गिि ौ   उपभोक्िाहरुको क्षमिा र्वकासका िाधग कार्िक्रम िथा सहर्ोग प्रिान गनि गाउँपालिका सिा 
प्रतिक्षारि      र्ोजना अनुिानिाई आवचर्किा र मागका आधारमा र्विरणको ब्र्वतथाका िाधग गाउँसभाका 
सभासद्ज्रू्हरु सजक रहनु हुन समेि अनुरोध गिि ु   

जनसरोकारका र्वषर्हरु िथा आितर्ककर् सेवा प्रिान कार्ििाई सुिभ सहज िथा प्रभावकारी वनाउिल 
िलजाने गरी कार्िक्रम संिािन गररने     र्स कार्िमा प्रत्र्क्ष सम्वद्ध राखु्नहुने कार्िपालिका, र्वषर्गि शाखा 
कार्ाििर् िथा वडा कार्ाििर्का कमििारीहरुको सेवा सुर्वधामा कलम हुन नहिने ि िै  ध्र्ान हिने  ौ   कमििारीहरुको 
मनोवि उच्ि राख्न र्वगि वषिहरुवाट प्रिान गररिल आकका सेवा सुर्वधािाई र्थावि ् राखी थप प्रोत्साहनका 
कार्िक्रमहरु समेि उपिब्ध गराईने     आफ्नो काम कििव्र् र भुलमकाको पािनामा न्जम्मेवारी भई िाग्न कमििारी 
लमत्रहरुमा गाउँपालिकाको ि िै वाट आग्रह कवं अनुरोध गिि ु    

गाउँपालिका िथा वडा कार्ाििर्हरु साथल गाउँपालिकाको शाखा कार्ाििर्हरुको भवन तनमािणको िाधग 
तनशुल्क रुपमा जग्गा प्रिान गनुिहुने आिारणणर् जग्गािािा महानुभावहरुिाई पुनःधदर्वाि प्रिान गिि ु   हाि सम्म 
जग्गाको ब्र्वतथा हुन नसकेका वडा कार्ाििर्हरुको िाधग आवचर्क पने जग्गा तनशुल्क रुपमा प्राटि हुने र्वचवास 
समेि लिकका  ौ   जग्गा उपिब्ध गराउन उत्सुक जग्गाधनी महानुभावहरुवाट त ट्टल जग्गा प्राटि हुने नल     
र्स कार्िमा वडा सलमतिहरुवाट अझ धेरल समदवर् गनि समेि अनुरोध      
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गाउँपालिकाको र्वकास अलभर्ानका कार्िहरुमा साथ सहर्ोग प्रिान गनुिहुने प्रतितनधध सभाका मानतनर् 
सभासद् कृष्ण कुमार शे्रष्ठ ककसान ज्रू्, र्सल क्षेत्रवाट तनवािधिि हुनु भकका प्रिेश सरकारका मानतनर् मदत्री हरर 
वहािरु िुमान अन्जि ज्रू्, िनहँु न्जल्िावाट प्रतितनधधत्व गनुिहुने प्रिेश िथा प्रतितनधध सभाका मानतनर् 
सभासद्ज्रू्हरु प्रति वन्दिपुर गाउँपालिका हाहििक धदर्वाि प्रिान गिि    र्स संगल वन्दिपुरिाई सहर्ोग गनि ित्पर 
रहनुहुने राजनलतिक ििका प्रमुख कवं प्रतितनधध ज्रू्हरु / र्वलभदन संघ / संतथाहरु नागररक अगुवा िथा र्वलभदन 
अलभर्ानहरुको सहर्ोगको उच्ि किर गिै हाहििक धदर्वाि प्रिान गिि ौ   गाउँसभािाई सैििा पूविक सम्पदन 
गनि अहोरात्र खहटने जनप्रतितनधधज्रू्हरु िथा कमििारी लमत्र हरुिाई र्वशेष धदर्वाि प्रिान गिि ु   

अदत्र्मा हामीिाई मार्ा गनुि हुने सवल प्रति हाहििक धदर्वाि प्रकट गिि ु    
धदर्वाि 
करुणा गुरुङ 
उपाध्र्क्ष 

वन्दिपुर गाउँपालिका, वन्दिपुर िनहँु 
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श्री वन्दिपरु गाउँपालिकाको आलथिक ऐन २०७५ 

प्रस्तावनााः  

वन्दिपरु गाउँपालिकाको आलथिक वर्ि 207५/07६ को अथि सम्बदधी प्रस्ताविाई कार्ािदवर्न गनिको लनलित्त स्थानीर् कर तथा 
शलु्क संकिन गने, छुट दिने तथा आर् संकिनको प्रशासलनक व्र्वस्था गनि वाञ्छनीर् भएकोिे, नेपािको संववधानको धारा 
2२8 को उपधारा (2) बिोन्िि वन्दिपरु गाउँपालिकाको तेश्रो गाउँ सभािे र्ो ऐन बनाएको छ ।  

१. संन्िप्त नाि र प्रारम्भाः  

१. र्स ऐनको नाि “आलथिक ऐन, 207५” रहेको छ । 

२. र्ो ऐन 207 साि श्रावण १ गतेिेन्ि वन्दिपरुर गाउँपालिका िेत्रिा िागू हनुेछ । 

२. सम्पलत कराः वन्दिपरु गाउँपालिकाका िेत्रलभत्र अनसूुन्ि (1) बिोन्िि एवककृत सम्पन्त्त कर/घरिग्गा कर िगाइने र 
असूि उपर गररनेछ । 

३. भलूि कर (िािपोत): वन्दिपरु गाउँपालिकाका िेत्रलभत्र अनसूुन्ि (2) बिोन्िि भलूि कर (िािपोत) िगाइने र असूि 
उपर गररनेछ ।  

४. घर वहाि तथा भाडा कराः  गाउँपालिका िेत्र लभत्र प्रत्रे्क घर तथा भवनको िगत संकिन गररनेछ । वन्दिपरु 
गाउँपालिकाका िेत्रलभत्र कुनै व्र्न्ि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्र्ारेि, गोिाि, टहरा, छप्पर, िग्गा वा पोिरी पूरै 
आंन्शक तवरिे वहाििा दिएकोिा अनसूुन्ि (3) बिोन्िि घर िग्गा वहाि कर िगाइने र असूि गररनेछ ।  

५. व्र्वसार् कराः वन्दिपरु गाउँपालिकाका िेत्रलभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवािा पूिँीगत िगानी र आलथिक कारोवारका 
आधारिा अनसूुन्ि (4) बिोन्िि व्र्वसार् कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ ।होटि ब्र्वसार्को वलगिकरण गरी 
होटिको स्तर पूवािधारको स्तर तथा सेवाको स्तरका आधारिा होटि ब्र्वसार् करको िार्र लनधािरण गररन ेछ । वावर्िक 
कारोवारको आधारिा सिेत कर लनधािरण गनि सवकने छ । 

६. िलडबटुी, कवाडी र िीविदत ु कराः वन्दिपरु गाउँपालिकाका िेत्रलभत्र कुनै व्र्न्ि वा संस्थािे ऊन, िोटो, िलडबटुी, 
वनकस, कवाडी िाि र प्रिलित कानूनिे लनर्धे गररएको िीविदत ुवाहेकका अदर् ितृ वा िाररएका िीविदतकुो हाड, 
लसङ, प्वाँि, छािा िस्ता बस्तकुो व्र्वसावर्क कारोवार गरेवापत अनसूुन्ि (5) बिोन्ििको कर िगाइने र असूि उपर 
गररनेछ । 

७. सवारी साधन कराः वन्दिपरु गाउँपालिकाका िेत्रलभत्र िताि भएका सवारी साधनिा अनसूुन्ि (6) बिोन्िि सवारी साधन 
कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ ।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अदर्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा 
सोवह बिोन्िि हनुेछ । 

८. ववज्ञापन कराः वन्दिपरु गाउँपालिकाका िेत्रलभत्र हनुे ववज्ञापनिा अनसूुन्ि (7) बिोन्िि ववज्ञापन कर िगाइने र असूि 
उपर गररनेछ ।।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अदर्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोवह बिोन्िि हनुेछ । 

 

९. िनोरदिन कराः वन्दिपरु गाउँपालिकाका िेत्रलभत्र हनुे िनोरदिन व्र्वसार् सेवािा अनसूुन्ि (8) बिोन्िि व्र्वसार् कर 
िगाइने र असिु उपर गररनेछ ।।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अदर्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोवह 
बिोन्िि हनुेछ । 
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१०. बहाि लबटौरी शलु्काः वन्दिपरु गाउँपालिकाका िेत्रलभत्र आफुिे लनिािण, रेििेि वा संिािन गरेका तथा सावििलनक 
स्थानहरुिा अदर् व्र्िी वा लनकार्िे लनिािण गरी प्रर्ोग गरर आएका सावििलनक तथा नीन्ि घर टहरा वा भौलतक 
पूवािधारहरु गाउँपालिका िेत्र लभत्र सावििलनक वा कुनै ब्र्िी संस्थाको हकभोग वाहेकको अदर् िग्गा वा स्थान उपर्ोग 
गरी लनिािण गररएको भवन गोिाि वा र्स्तै प्रकृलतका संरिना वा अस्थार्ी रुपिा पाि टेदट टागेर वा ररक्सा ठेिा वा 
र्स्तै साधानको प्रर्ोग गरी गररने कुनै पलन ब्र्वसावर्क विर्ाकिापिािा अनसूुन्ि (9) िा उल्िेि भए अनसुार र हाट 
बिार वा पसििा सोही अनसूुन्ििा भएको व्र्स्था अनसुार बहाि लबटौरी शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

११. पावकि ङ शलु्काः वन्दिपरु गाउँपालिकाका िेत्रलभत्र कुनै सवारी साधनिाई पावकि ङ सवुवधा उपिब्ध गराए वापत अनसूुन्ि 
(10) बिोन्िि पावकि ङ शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ। 

१२. टे्रवकङ्ग, कोर्ोवकड, क्र्ानोइङ्ग, बदिी िन्म्पङ्ग, रक ल्काईलिङ, न्िपफ्िार्र, प्र्ाराग्िाईलडङ, ड्रोन क्र्ािेरा प्रर्ोग गरी 
लभलडर्ोग्राफी र र् र्ाफ्टीङ्ग शलु्काः  वन्दिपरु गाउँपालिकाकािे आफ्नो िेत्रलभत्र टे्रवकङ्ग, कार्ोवकड, क्र्ानोइङ्ग, बदिी िन्म्पङ्ग, 
रक ल्काईलिङ, न्िपफ्िार्र प्र्ाराग्िाईलडङ, ड्रोन क्र्ािेरा प्रर्ोग गरी लभलडर्ोग्राफी र र् र्ाफ्टीङ्गसेवा वा र्सै प्रकृलतका 
साहलसक िेि र सम्वन्दधत व्र्वसार् संिािन गरेवापत अनसूुन्ि (11) बिोन्ििको शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ 
। 

१३. सेवा शलु्क, िस्तरुाः वन्दिपरु गाउँपालिकाकािे लनिािण, संिािन वा व्र्वस्थापन गरेका अनूसून्ि 12 िा उन्ल्िन्ित 
स्थानीर् पूवािधार र उपिब्ध गराइएको सेवािा सेवाग्राहीबाट सोही अनसूुन्ििा व्र्वस्था भए अनसुार शलु्क िगाइने र 
असूि उपर गररनेछ । 

१४. पर्िटन शलु्काः वन्दिपरु गाउँपालिकाकािे आफ्नो िेत्रलभत्र प्रवेश गने पर्िटकहरुवाट अनसूुिी १३ िा उन्ल्िन्ित िरिा 
पर्िटन शलु्क िगाईने र असिु उपर गररनेछ ।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अदर्था व्र्वस्था भएको 
अवस्थािा सोवह बिोन्िि हनुेछ । 

१५. वपकलनक स्थि प्रर्ोग कराः वन्दिपरु गाउँपालिकाकािे आफ्नो िेत्रलभत्र तोवकएका स्थानहरुिा वपकलनक क्र्ाम्पफाईर 
संिािनको िालग अनसूुिी १४ िा उन्ल्िन्ित िरिा वपकलनक तथा क्र्ान्म्पङ शलु्क िगाईने र असिु उपर गररनेछ 
।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अदर्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोवह बिोन्िि हनुेछ । 

१६. लनकासी कराः वन्दिपरु गाउँपालिकाकािे आफ्नो िेत्रलभत्र वा वावहर काठ िाउरा, िाटो, नदििदर् तथा िानीिदर् ढंुगा 
िोकर वािवुा , स्िेट, िरी तथा िानी िदर् पिाथिहरुिा अनसूुिी १५ िा ब्र्वस्था भए अनसुार लनकासी कर शलु्क 
िगाईने र असिु उपर गररनछे ।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अदर्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोवह 
बिोन्िि हनुेछ । 

१७. प्राकृलतक श्रोत उपभोग कराः गाउँपालिका लभत्र संिािनिा रहेका ववलभन्न िानी तथा वन पैिवारहरुवाट िनुसकैु ब्र्िी वा 
संस्थािे नीन्ि वा सावििलनक िग्गा िलिनिा संिािन गररआएको स्थाई तथा अस्थाई प्रकृलतका ढंुगा स्िेट िाटो वा िनु 
िरी  वा र्स्तै प्रकारको िानी संिािन गिाि उत्पादि सािानिा अनसूुन्ि १६ िा तोवकए अनसुारको प्राकृलतक श्रोत 
उपभोग कर िगाईने छ ।र्स्तो कर लिईसकेपछी गाउँ पालिका िेत्र लभत्र प्रर्ोग वा िपत गिाि कुनै पलन प्रकारिे 
लनकासी कर िाग्ने छैन तर गाउँपालिकाका िेत्र वावहर र्स्ता उत्पािन लनकासी पैठारी गिाि गाउँपालिकािे तोके 
अनसुारको लनकासी कर सिेत िाग्नेछ । 
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१८. कर छुटाः र्स ऐन बिोन्िि कर लतने िावर्त्व भएका व्र्न्ि वा संस्थाहरुिाई कुनै पलन वकलसिको कर छुट दिईने छैन 
।कर छुट सम्वदधी ब्र्वस्था कार्िपालिकािे तोवक दिए विोन्िि हनुेछ । 

१९. डण्ड िररवानााः गाउँपालिकािाई वुझाउनु पने र्वलभदन खािका िण्ड जररवानाहरुिाई ब्र्वन्तथि गरी वमोन्जम कर 
िगाउने सम्वदधमा र्स अतघको ब्र्वतथा सोही आधारमा र निोकककको अवतथामा कार्िपालिकािे तनधािरण गरे 
वमोन्जम हुने    

२०. कर तथा शलु्क संकिन सम्बन्दध कार्िववलधाः र्ो ऐनिा भएको व्र्वस्था अनसुार कर तथा शलु्क संकिन सम्बन्दध 
कार्िववलध वन्दिपरु गाउँपालिकाकािे तोके अनसुार हनुे छ । 

 

 

रािश्वको श्रोत तथा करका िरहरु सम्वदधी व्र्वस्था अनसूुन्िहरुिा सिावेश गररएको छ ।  
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अनुसुिी १ 
 

ककककृि सम्पत्ती करको िार्रा िथा करको िरः 

क्र. 
स.  

र्डा 
नं.  

नक्सा मसट 
न.ं 

स्थान षर्र्िण 
प्रति िोपनी 
िालपोििि 

प्रति िोपनी  
गा .पा .िि  

कैक्रियि 

१ १ िन्दिपुर १ /क  डुम्रेवजार 
पृ् वी राजमागिमा जोडडकको िारँ्ा 
वाँर्ाका जग्गा  4400000 4200000   

२ १ िन्दिपुर १ /क  
र्पटिे िेखी टर्ूघर 
सम्म 

पक्की र्पि सडकसँग जोडडकको 
जग्गा 1800000 1800000   

३ १ िन्दिपुर १ /क  
डुम्रेवजार, र्पटिे, 

गुरुङटार 
मुख्र् कन्च्ि सडक संग जोडडकको 
जग्गाहरु 

1600000 1600000   

४ १ िन्दिपुर १ /क    
लभत्री कच्िी सडकसंग जोडीकको 
जग्गाहरु 

0 600000   

५ १ िन्दिपुर १ /क    अदर् जग्गाहरुको 200000 200000   

६ १ िन्दिपुर १ /ङ  
टर्ूघर िेख वडा २ 
को लसमाना सम्म 

िन्दिपुर जान ेर्पि सडकसँग 
जोडडकको जग्गाहरु  

800000 800000   

७ १ िन्दिपुर १ /ङ  
 

लभत्री कच्िी सडकसंग जोडीकको 
जग्गाहरु 

0 600000   

८ १ िन्दिपुर १ /ङ  
 

अदर् जग्गाहरुको 200000 200000   

९ १ मलवि २ /ग  नाहािा 
पृ् वी राजमागिमा जोडडकको िारँ्ा 
वाँर्ाका जग्गा  800000 1800000   
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१० १ मलवि ४ /ख  नाहािा  
पृ् वी राजमागिमा जोडडकको िारँ्ा 
वाँर्ाका जग्गा  800000 1800000   

११ १ मलवि ४ /ग  नाहािा 
पृ् वी राजमागिमा जोडडकको िारँ्ा 
वाँर्ाका जग्गा  800000 1800000   

१२ १ मलवि ३ /घ    
पृ् वी राजमागिमा जोडडकको िारँ्ा 
वाँर्ाका जग्गा  800000 1800000   

१३ १ मलवि ३ /ज    
पृ् वी राजमागिमा जोडडकको िारँ्ा 
वाँर्ाका जग्गा  800000 1800000   

१४ १ मलवि नाहािा 

मलवि  गा .र्व.स .मा पने मुख्र् 
कच्िी सडकसंग जोडीकको 
जग्गाहरु िथा टिहटङका 
जग्गाहरु 

480000 800000   

१५ १ 
मलवि र 
किुिङ 

िल्िोैाँट उपल्िो 
ैाट भोडाटार 
वातनर्ाटार  

लभत्री कच्िी सडकसँग जोडडकका 
मलवि रकिुिङका जग्गाहरु  

180000 600000   

१६ १ 
अदर् 
जग्गाहरु 

  खेि अव्वि   100000   

१७ १ सार्वक 

घालसकुवा 
गा .र्व.स.मा 
पने मलवि र 
किुिङ 
गार्वसका 
अदर् 
जग्गाहरु 

  खेि िोर्म   75000   

१८ १   खेि लसम   50000   

१९ १   खेि िाहार   25000   

२० १   पाखो  अव्वि   75000   

२१ १   पाखो  िोर्म   50000   

२२ १   पाखो  लसम   30000   

२३ १   पाखो  िाहार   20000   

२४ २ िन्दिपुर ३ /ङ  
डुम्रे वन्दिपुर सडक 

के्षत्र 
पक्की सडकसँग जोडडकका जग्गाहरु 1800000 1800000   

२५ २ वन्दिपुर ३ /ग    पक्की सडकसँग जोडडकका जग्गाहरु 1800000 1800000   
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२६ २ िन्दिपुर ३ /ङ    
वन्दिपुर वजारका सडकसंग जोडीकका 
जग्गाहरु ररङरोड लभत्र 

800000 1800000   

२७ २ वन्दिपुर ३ /ग    
वन्दिपुर वजारका सडकसंग जोडीकका 
जग्गाहरु ररङरोड लभत्र 

800000 1800000   

२८   ३ /ग र  ३ /ङ    
वन्दिपुर वजारका गल्िी िथा 
मुिवाटो िार्ा वार्ा 

800000 1200000   

२९ २ ३ /३ग र / ङ   
िन्दिपुर ३ /३ग र / ङका अदर् 
जग्गाको 200000 200000   

३० २ िन्दिपुर २ /ग  

  

मुख्र् कन्च्ि सडक संग जोडडकको 
जग्गाहरु 

600000 600000   

३१ २ वन्दिपुर ३ /क  
मुख्र् कन्च्ि सडक संग जोडडकको 
जग्गाहरु 

600000 600000   

३२ २ अदर्   
वन्दिपुर २ का अदर् लभत्री कच्िी 
सडक िार्ा वार्ा 0 200000   

३३ २ वन्दिपुर २ 
लभत्रका माथी 
उल्िेणखि भदिा 
िाहेक वाकी 
जग्गाहरुको 

  अदर् खेि अव्वि 46000 100000   

३४ २   अदर् खेि िोर्म 42000 75000   

३५ २   अदर् खेि लसम 35000 50000   

३६ २   अदर् खेि िाहार 30000 25000   

३७ २   अदर् पाखो  अव्वि 28000 75000   

३८ २   अदर् पाखो  िोर्म 26000 50000   

३९ २   अदर् पाखो  लसम 20000 30000   

४० २   अदर् पाखो  िाहार 16000 20000   

४१ ३ केशवटार १   
केशवटार सुकौरा ढाँडखोिा, सुकौरा 
ररङरोड संग जोडीकको 192000 400000   

४२ ३ केशवटार ९   
वन्दिपुर शेराटार सुकौरा र ररङरोडसंग 
जोडीकको 192000 400000   

४३ ३ केशवटार ८   त कि न शेराटार सडक रामकोट सम्म   200000   
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४४ ३ किुिङ ९   त कि न शेराटार सडक रामकोट सम्म   200000   

४५ ३ अदर्   
वन्दिपुर ३ लभत्रका अदर् कच्िी 
सडक िार्ा वार्ा 0 200000   

४६ ३ केशवटार १र ९ 
का माथी 
उल्िेणखि भदिा 
वाहेकका िाकँी 
जग्गाहरुको 

िाकी अदर् खेि अव्वि 40000 100000   

४७ ३   अदर् खेि िोर्म 36000 75000   

४८ ३   अदर् खेि लसम 28000 50000   

४९ ३   अदर् खेि िाहार 20000 25000   

५० ३   अदर् पाखो  अव्वि 20000 75000   

५१ ३   अदर् पाखो  िोर्म 18000 50000   

५२ ३   अदर् पाखो  लसम 14000 30000   

५३ ३   अदर् पाखो  िाहार 10000 20000   

५४ ३ सार्वक 
केशवटार ८ का 
जग्गाहरु िथा 
किुिङ का माथी 
उल्िेणखि 
वाहेक अदर् 
जग्गाहरुको 

िाकी अदर् खेि अव्वि 44000 75000   

५५ ३   अदर् खेि िोर्म 42000 60000   

५६ ३   अदर् खेि लसम 38000 50000   

५७ ३   अदर् खेि िाहार 34000 40000   

५८ ३   अदर् पाखो  अव्वि 30000 50000   

५९ ३   अदर् पाखो  िोर्म 26000 40000   

६० ३   अदर् पाखो  लसम 24000 30000   

६१ ३   अदर् पाखो  िाहार 20000 20000   

६२ ४ िन्दिपुर ४ /ग    
पृ् वी राजमागिमा जोडडकको िारँ्ा 
वाँर्ाका जग्गा  2200000 2200000   

६३ ४ वन्दिपुर ६ /झ    
पृ् वी राजमागिमा जोडडकको िारँ्ा 
वाँर्ाका जग्गा  2200000 2200000   

६४ ४ िन्दिपुर ८ /क    
पृ् वी राजमागिमा जोडडकको िारँ्ा 
वाँर्ाका जग्गा  2200000 2200000   

६५ ४ ऐ ऐ नक्साको   
कन्च्ि सडकको िार्ा वार्ाका जग्गा 

(४वन्दिपुर )  
1200000 1200000   
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६६   िन्दिपुर ४ /ख    
िन्दिपुर वजारका सडक िथा ररङ 
रोड लभत्र िार्ावार्ा 800000 1800000   

६७   वन्दिपुर ५   
िन्दिपुर वजारका सडक िथा ररङ 
रोड लभत्र िार्ावार्ा 800000 1800000   

६८ ४ िन्दिपुर ४ /ख    
िन्दिपुर वजारका सडक िथा 
मुिवाटो समेिका िार्ावार्ा 

800000 1200000   

६९ ४ वन्दिपुर ५   
िन्दिपुर वजारका सडक िथा 
मुिवाटो समेिका िार्ावार्ा 

800000 1200000   

७० ४ ऐ ऐ नक्साको   

वन्दिपुर वजार र डुम्रे वजार भदिा 
वाहहरका लभत्री कच्िी सडकका िार्ा 
वार्ाका जग्गाहरु 

600000 600000   

७१ ४ ऐ ऐ नक्साको   
वन्दिपुर ४ लभत्र पन ेवाकी सवल 
जग्गाको 200000 200000   

७२ ४ िन्दिपुर ६  /ट    
पृ् वी राजमागिमा जोडडकको िारँ्ा 
वाँर्ाका जग्गा  1800000 1800000   

७३ ४ वन्दिपुर ८ /ग    
पृ् वी राजमागिमा जोडडकको िारँ्ा 
वाँर्ाका जग्गा  1800000 1800000   

७४ ४ ऐ ऐ नक्साको   
कन्च्ि सडकको िार्ा वार्ाका जग्गा 

(४वन्दिपुर )  
800000 800000   

७५ ४ ऐ ऐ नक्साको   
वन्दिपुर ४ लभत्र पन ेवाकी सवल 
जग्गाको 100000 100000   

७६ ५ िन्दिपुर ८ /क    
पृ् वी राजमागिमा जोडडकको िारँ्ा 
वाँर्ाका जग्गा  2200000 2200000   
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७७ ५ िन्दिपुर ८ /क    
मुख्र् कच्िी सडकसँग जोडडकका 
८ /क का जग्गाहरु  

1200000 1200000   

७८ ५ िन्दिपुर ८ /क    
लभत्री कच्िी सडकिे  ोकको 
जग्गाहरु 

600000 600000   

७९ ५ िन्दिपुर ८ /क    ८ /क का िाँकी जग्गाहरु  200000 200000   

८० ५ वन्दिपुर ८ /ग    
पृ् वी राजमागिमा जोडडकको िारँ्ा 
वाँर्ाका जग्गा  1800000 1800000   

८१ ५ वन्दिपुर ८ /ग    
मुख्र् कच्िी सडकसँग जोडडकका ८ /ग 
का जग्गाहरु  

800000 800000   

८२ ५ वन्दिपुर ८ /ग    
लभत्री कच्िी सडकिे  ोकको 
जग्गाहरु 

600000 600000   

८३ ५ वन्दिपुर ८ /ग    ८ /ग  का िाँकी जग्गाहरु  100000 100000   

८४ ५ अदर्   
८ /क  र ८ /ग िेखी वाकी जग्गा कच्िी 
सडक िार्ावार्ा 600000 600000   

८५ ५ ८ /८क र / ग का 
जग्गा साथल 
माथी उल्िेणखि 
भदिा िाहेक 

िाँकी वन्दिपुर 
५ लभत्रका अदर् 
जग्गाहरुको 

  अदर् खेि अव्वि 46000 75000   

८६ ५   अदर् खेि िोर्म 42000 60000   

८७ ५   अदर् खेि लसम 35000 50000   

८८ ५   अदर् खेि िाहार 30000 40000   

८९ ५   अदर् पाखो  अव्वि 28000 50000   

९० ५   अदर् पाखो  िोर्म 26000 40000   

९१ ५   अदर् पाखो  लसम 20000 30000   

९२ ५   अदर् पाखो  िाहार 16000 20000   

९३ ६ धरमपानी   
िमौिी घुमाउन ेसडक िार्ा वार्ा 
साराङघाट खहरे के्षत्र 

80000 800000   



वन्दिपरु गाउँपालिकाको वार्षिक नीति कार्िक्रम िथा वजेट पनु्तिका २०७५/०७६ पजे न.ं  
 

९४ ६ धरमपानी   
िमौिी घुमाउन ेसडक िार्ा वार्ा 
लभर कादिा 80000 200000   

९५ ६ धरमपानी   
वन्दिपुर धरमपानी साराङघाट र 
ढाँडखोिा सडक िार्ावार्ा 80000 400000   

९६ ६ धरमपानी   वाक्स ेवजार के्षत्र सडक िार्ावार्ा 80000 600000   

९७ ६ धरमपानी   
वन्दिपुर ६ का उल्िेणखि वाहेक 
अदर् कच्िी सडक 

80000 200000   

९८ ६ वन्दिपुर ६ का 
सार्वक 
धरमपानी 
गार्वसका माथी 
उल्िेणखि भदिा 
वाहेक िाँकी 
अदर् 
जग्गाहरुको 

  अदर् खेि अव्वि 30000 75000   

९९ ६   अदर् खेि िोर्म 25000 50000   

१०० ६   अदर् खेि लसम 20000 30000   

१०१ ६   अदर् खेि िाहार 10000 20000   

१०२ ६   अदर् पाखो  अव्वि 25000 50000   

१०३ ६   अदर् पाखो  िोर्म 13000 30000   

१०४ ६   अदर् पाखो  लसम 10000 20000   

१०५ ६   अदर् पाखो  िाहार 5000 10000   

नोट 
 

सडक िथा राजमागिको मोहोडामा पने जग्गाको कर तिने प्रर्ोजनको िाधग िईु रोपनी सम्म जग्गाको पुरल र सो भदिा 
प ाडी र्प ाड भकमा मात्र जति जग्गा भक पतन अदर् जग्गाको दर्ूनिम िररेट कार्म गरी मुल्र्ाकंन िर कार्म 
गररने    र्स सम्वदधमा आवचर्क परेमा गाउँपालिकाको अलमनवाट नाप जाि भई के्षत्रैि कार्म गनि सककने      

  
प्रत्रे्क आ .ि .को िाधग पौष मसादि सम्म ककककृि  सम्पत्तीकर िुझाउिा १० प्रतिशि  ुट हुने    

  

कुनल पतन लशषिकमा नपरेका वा र्ववरण  ुट भकका जग्गाको हकमा साध वा लसमाना जोडडकको सोही प्रकृतिमा िाग्न े
कर िाग्न े लसमाना जोडीकको िर सडक वा पहुि नपुगेको के्षत्रको हकमा समेि र्सल अनुसार कर िाग्ने    
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अनसुचूी १ क 
भुलम कर/ ककककृि सम्पत्तीकरको िार्रा 

 
क्र सं  b]lv ;Dd तनधायरिि िि 

१ ?= 1 Ps ?= 2 nfv ;Dd ?५० 
२ ?= 2 nfv 1 eGbf dfly ?= 4 nfv ;Dd ?=१०० 
३ ?= 4 nfv 1 eGbf dfly ?= 6 nfv ;Dd  ?=१५० 
४ ?= 6 nfv 1 eGbf dfly ?= 8 nfv ;Dd ?=1७5 
५ ?= 8 nfv 1 eGbf dfly ?= 10 nfv ;Dd ?=200 

६ ?= 10 nfv 1 eGbf dfly  ?= 12 nfv ;Dd  ?=250 

७ ?= 12 nfv 1 eGbf dfly ?= 14 nfv ;Dd ?=300 

८ ?= 14 nfv 1  eGbf dfly ?= 16 nfv ;Dd ?=350 

९ ?= 16 nfv 1 eGbf dfly ?= 18 nfv ;Dd ?=375 

१० ?= 18 nfv 1 eGbf dfly ?= 20 nfv ;Dd ?=400 

११ ?= 20 nfv 1 eGbf dfly ?= 22 nfv ;Dd ?=500 

१२ ?= 22 nfv 1 eGbf dfly ?= 24 nfv ;Dd ?=600 

१३ ?= 24 nfv 1 eGbf dlfy ?= 26 nfv ;Dd ?=750 

१४ ?= 26 nfv 1 eGbf dfly  ?= 28 nfv ;Dd ?=850 

१५ ?= 28 nfv 1 eGbf dfly ?= 30 nfv ;Dd ?=1000 

१६ ?= 30 nfv 1 eGbf dfly ?= 32 nfv ;Dd ?=1200 

१७ ?= 32 nfv 1 eGbf dfly ?= 34 nfv ;Dd ?=1400 

१८ ?= 34 nfv 1 eGbf dfly ?= 36 nfv ;Dd ?=1600 

१९ ?= 36 nfv 1 eGbf dfly ?= 38 nfv ;Dd ?=1800 

२० ?= 38 nfv 1 eGbf dfly ?= 40 nfv ;Dd ?=2000 

२१ ?= 40 nfv 1 eGbf dfly ?= 42 nfv ;Dd ?=2200 

२२ ?= 42 nfv 1 eGbf dfly ?= 44 nfv ;Dd ?=2400 

२३ ?= 44 nfv 1 eGbf dfly ?= 46 nfv ;Dd ?=2600 

२४ ?= 46 nfv 1 eGbf dfly ?= 48 nfv ;Dd ?=2800 

२५ ?= 48 nfv 1 eGbf dfly ?= 50 nfv ;Dd ?=3000 

२६ ?= 50 nfv 1 eGbf dfly ?= 55 nfv ;Dd ?=3500 

२७ ?= 55 nfv 1 eGbf dfly ?= 60 nfv ;Dd ?=3750 

२८ ?= 60 nfv 1 eGbf dfly ?= 65 nfv ;Dd ?=4000 

२९ ?= 65 nfv 1 eGbf dfly ?= 70 nfv ;Dd ?=4500 
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३० ?= 70 nfv  1 eGbf dfly ?=75 nfv ;Dd ?=5500 

३१ ?= 75 nfv  1 eGbf dfly ?=80 nfv ;Dd ?=6500 

३२ ?= 80 nfv  1 eGbf dfly ?=85 nfv ;Dd ?=7500 

३३ ?= 85 nfv 1  eGbf dfly ?=90 nfv ;Dd ?=8500 

३४ ?= 95 nfv 1  eGbf dfly ?= 1 s/f]* ;Dd ?=10000 

३५ ?= 1 s/f]* 1  eGbf dfly ?=1 s/f]* 10 nfv ;Dd ?=12000 

३६ ?=1 s/f]* 10 nfv 1 eGbf dfly ?=1 s/f]* 20 nfv ;Dd ?=12500 

३७ ?=1 s/f]* 20 nfv  1 eGbf dfly ?=1 s/f]* 30 nfv ;Dd ?=13000 

३८ ?=1 s/f]* 30 nfv  1 eGbf dfly ?=1 s/f]* 40 nfv ;Dd ?=14000 

३९ ?=1 s/f]* 40 nfv 1  eGbf dfly ?=1 s/f]* 50 nfv ;Dd ?=15000 

४० ?=1 s/f]* 50 nfv 1  eGbf dfly ?=1 s/f]* 60 nfv ;Dd ?=16000 

४१ ?=1 s/f]* 60 nfv 1  eGbf dfly ?=1 s/f]* 70 nfv ;Dd ?=17000 

४२ ?=1 s/f]* 70 nfv 1  eGbf dfly ?=1 s/f]* 80 nfv ;Dd ?=18000 

४३ ?=1 s/f]* 80 nfv 1  eGbf dfly ?=1 s/f]* 90 nfv ;Dd ?=19000 

४४ ?=1 s/f]* 90 nfv 1  eGbf dfly ?=2 s/f]* ;Dd ?=20000 

४५ ?=2 s/f]* 1  eGbf dfly ?=2 s/f]* 50 nfv ;Dd ?=25000 

४६ ?=2 s/f]* 50 nfv  1 eGbf dfly ?=3 s/f]* ;Dd ?=32000 

४७ ?=3 s/f]* 1  eGbf dfly ?=3 s/f]* 50 nfv ;Dd ?=39000 

४८ ?=3 s/f]* 50 nfv 1  eGbf dfly ?=4 s/f]* ;Dd ?=46000 

४९ ?=4 s/f]* 1  eGbf dfly ?=4 s/f]* 50 nfv ;Dd ?=53000 

५० ?=4 s/f]* 50 nfv 1  eGbf dfly ?=5 s/f]* ;Dd ?=60000 

५१ 5 s/f]* 1  eGbf dflysf] ;DklQ To; kl%sf] k|To]s xhf/df ?= 2 sf b/n] 

 

अनसुधूि २ 
मािपोि िथा भलुम कर 

 
आ.ि. २०७५/०७६ को श्रावण महहना िेखी अतनवार्ि रुपमा ककककृि सम्पत्तीकर िगाईने     कुनल प्रकारि े
ककककृि सम्पत्तीकर िाग ूहुन नसकेका मािपोि िथा भलूमकर वापि ककककृि सम्पत्तीकरको सम्पत्ती मलू्र् कार्म 
गरी मािपोि िथा भलूम कर अनसुारको कर िगाईने    

घिजग्गा िन्जष्रेिन िुल्क 
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प्रिेश सरकारिे िोकेको आधारमा घरजग्गा रन्जष्िेशन िाग्ने    
 

अनुसूधि ३ 

घरजग्गा िहाि  िथा भाडा कर 
१ गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्र लभत्र घर पसि ग्र्ारेज गोिाम सेड  टपर उद्र्ोग 

काखािना जग्गा वा पोखरी पुरल वा आंलशक रुपमा हिईककोमा सम्वन्दधि धतनवाट 
वहाि रकमको जम्मा  

१० प्रतिशि 

२ माधथ उल्िेणखि वाहेक संघ वा प्रिेशिे सोही प्रकृतिको कर संकिन गरी िोहोरो 
पनि गकमा सोही प्रकृतिमा िाग्ने कर  

२ प्रतिशि  

 

अनसुधुि ४  
व्र्वसार् कर 

 
ब्र्वसार् करका िरहरु 

लस .नं.  व्र्वसार्को र्ववरण तिर कारोवारको िार्रा 
ििाि 
शुल्क वार्षिक कर कल कैर्ि 

१ होमतटे घ कोठाको संख्र्ाको आधारमा १००० 
कोठाको संख्र्ा 
अनुसार आधा 
हिनको भाडा 
वरावरको 
रकम 

होमतटेको प्रकृति अनुसार 
मात्र कर िाग्न े    

२ ५ कोठा सम्मको होटि ग कोठाको संख्र्ाको आधारमा १५०० 
होटि संिािकको र्ववरणको 
आधारमा 

३ ६ -१५ कोठा  सम्मको होटि ख कोठाको संख्र्ाको आधारमा २००० 
होटि संिािकको र्ववरणको 
आधारमा 

४ 
१५ िेखी माथी कोठा भकको 
होटि क कोठाको संख्र्ाको आधारमा ३००० 

होटि संिािकको र्ववरणको 
आधारमा 

५ सामादर् रेतटुरा  /रेतटुरेदट  घ 
१० लसट वा १०० वगि कैट के्षत्र 
भकको १००० २०००   

६ मध्र्म रेतटुरा  /रेतटुरेदट   ग 
२० लसट वा २५० वगि कैट के्षत्र 
भकको १५०० ३०००   

७ घ र ग भदिा ठुिो रेतटुरेदट ख 
४० लसट वा ५०० वगि कैट के्षत्र 
भकको २००० ४०००   

८ तिररर् रेतटुरा  /रेतटुरेदट  क 
४० लसट भदिा वढी वा ५०० वगि 
कैट भदिा वढी के्षत्र भकको ३००० ५०००   

९ 
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१२३ पुि /तनोकर  हाउस    सवलखािे १००० २०००   

१२४ कुटानी र्पसानी लमि   सवलखािे १००० २०००   

१२५ केवुि / ईदटरनेट सम्वदधी   सवलखािे १५०० ३०००   

१२६ मेनपावर सेक्र्ूररटी कम्पनी   सवलखािे १५०० ५०००   

१२७ भाषा कक्षाहरु   सवलखािे १००० २०००   

१२८ ट्र्ूसन कोधिङ सेदटर   सवलखािे १००० २५००   

१२९ उपहार सामाग्री र्वक्री पसि   सवलखािे १००० २०००   

१३० मतनिादसैर     ुट्टा  ुट्टल १००० २०००   

१३१ न्जम हि   सवलखािे १००० १०००   

१३२ घर वनाउन ेतनमािण कम्पनी   सवलखािे १५०० ३०००   
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अनसुिुी ५ 
जडडिटुी, कवाडी र जीवजदि ुकर 

 
लस.न.ं कर िगाईने क्षते्रहरु इकाई िर कल कैर्ि 
१ सािको पाि भारी २०  
२ अलम्रसो भारी २५  
३ वन अमिा के जी २  
४ िन िटसी के जी २  
५ िािधिनीको पाि भारी २५  
६ ररठ्ठो के जी २  
७ खोटो के जी २  
८ पश ुपकं्षक्षको हाडखोर के जी मलु्र्को २%  
९ तनकासी कर सवारी टीप रु ५०००/- िेखी २००००/- सम्म  

 
 

अनसुचुी ६ 
सर्ािी साधन कि, 

प्रिेश सरकारिे िोकेको अवतथामा सोही अनुसार सवारी साधान कर िाग्ने    गाउँपालिकािे गाउँपालिका क्षेत्रमा संिािनमा 
रहेका सवारीका साधनवाट िेहार्का अनुसार वार्षिक सवारी पाककि ङ कर िगाउने     अदर्को हकमा सार्वकको व्र्वतथा 
अनुसार हुने    

 
लस .नं.  सवारी साधनको प्रकार वार्षिक कर 
१ a;, 6«s, nx/L 1200 

२ ldlg a;, 6«s -5 kf+u|] _ 800 

३ ldlg a;, 6«s -rf/ kf+u|] _ 700 

४ ef8fsf] sf/ lhk 500 

५ lghL sf/, Eofg, lhk, lksck 500 

६ 6\ofS6/ 7'nf] $) xif{kfj/ eGbf dfly 700 

७ 6\ofS6/ ;fgf] $) xif{kfj/ eGbf ;fgf 300 

८ :s'6/ df]6/;fOsn 100 

९ 7]nf tyf l/S;f 100 

१० ;kmf 6]Dkf]  150 

११ kfj/ 6]n/ 150 
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१२ nf]8/, 8f]h/ / PS;fe]6/ @)) eGbf sdsf] -Eofs"d_ 1000 

१३ PS;fe]6/ २०० l;=l;= jf eGbf j9L Ifdtfsf] 2000 

पटके सवारी कर 

 
सवारीको प्रकार पटके सवारीकर शुल्क  

१४ a;, ldlg -a; b}lgs rNg]sf] ? %)._ cGosf] 100 

१५ 6\ofS6/  100 

१६ ldlg 6«s , 6«s 100 

१७ lghL sf/ , lhk , Eofg 50 

१८ ef8fsf] sf/, lhk, Eofg  50 

१९ dfOqmf] a; 50 

२० df]6/afOs 10 

२१ !) kfFu||] 6«s 200 

२२ 8f]h/ a'n 8f]h/ nf]8/ Eofs'd 200 

२३ 
o; alGbk'/ gu/ af;Lx?sf xn'sf ;jf/L ;fwg lghL k|of]usf 

nflu glng] t/ lghL sf/ tyf lhk x?n] Joj;flos ?kdf 

ef8fdf kof]u u/]sf kfO{Pdf k6s] s/ :j?k 

50 

 
अनसुधुि ७ 
र्वज्ञापन कर 

प्रिेश सरकारिे िोकेको आधारमा र्वज्ञापन कर िाग्ने    प्रिेश सरकारिे निोकेको अवतथामा िेहार् अनुसारको र्वज्ञापन 
कर िाग्ने     
qm= ;=  xf]l*{u+ jf]*{ ;lxtsf lj!fkg ;fdfu|Lsf] aflif{s b:t' -?= k|lt :Sjfo/ lkm^df_  
1  50 :Sjfo/ lkm^ ;Dd  500.00  
2  ;f] eGbf dfly 100 :Sjfo/ lkm^ ;Dd  1000.00  
3  ;f] eGbf dfly k|lt :Sjfo/ lkm^  10.00  
4  leQ]n]vg k|lt :Sjfo/ lkm^  10.00  
5  km]n]S; jf]*{ Jofkf/ Joj;fo 12 :Sjfo/ lkm^ ;Dd k;n aflx/sf  500.00  
6  km]Nn]S; jf]*{ Jofkf/ Joj;fo 12 :Sjfo/ lkm^ dfly k;n aflx/sf  1000.00  
7  lghL ;DklQ ejg,^x/f, hUufdf ;d]t lj!fkg u/] jfkt s/ uf=kf=n] lng kfpg]% .  

8  cfkm\gf] Joj;fosf] jfn jf leQfdf Joj;fo kl/rosf nflu /flvPsf] Joj;foLnfO{ 4×5 Ps yfg ;Ddsf] 
jf]*{sf] /sd glng] 

9  pNn]lvt lzif{sx? dWo] ufp“sfo{kflnsfsf] lg)f{ojf^ s/ lng] jf glng] ;DjGwL %'§} Aoj:yf ug{ ;Sg]% .  

10 
&'nf xf]l*{ªjf]*{ x?sf] xsdf ufp“kflnsfn] jif{ e/Lsf] nflu ? 100000.00 df g#^fO{ jflif{s la!fkg s/ 
;+sngsf nflu &]Ssfdf nufpg ;Sg]% . 

 
अनसुिूी ८ 
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मनोरञ्जन कर, 
प्रिेश सरकारिे िोकेको आधारमा मनोरदजन कर िाग्ने    गाउँ कार्िपालिकािे र्स सम्वदधमा तपष्ट पाने     

 

अनुसुिी ९ 

वहाि र्वटौरी कर 

1  ufp“kflnsfn] cf
ul/ /]vb]v ;+rfng u/]sf] c:yfO{ k;n jf cfjf;sf] nflu pknAw u/fPsf] k|lt ^x/f, 
%fk|fsf] dfl;s  

100  

2  ufp“kflnsfn] cfkgf] If]q leq kg]{ ktL{, P]nfgL hUufdf JoflTfm cfkm}n] ^x/f, %fk|f lgdf{)f ul/ 
/]vb]v ;+rfng u/]sf] c:yfO{ k;n jf cfjf;sf] nflu pknAw u/fPsf] k|lt ^x/f, %fk|fsf] 
dfl;s  

100 

3 ufp“ kflnsf leqsf AolStut btf{ leq gk/]sf] hUuf jf If]qdf lgdf{)f eO{ ljut b]vL ef]u 
rng ub{} cfPsf #/ ^x/f tyf ;+/rgfdf ;+/rgfn] rr{]sf] If]qkmnsf] cfwf/df jxfn lj^f}/L 
s/ nfUg]% . o:tf] s/ ;DjGwL Aoj:yf ;/f]sf/jfnfx? ;d]tsf] /f]xj/df Ps jif{ ;Ddsf] 
nflu ufp“sfo{kflnsfn] yk #^ ug{ ;Sg]% .  o:tf ;+/rgf x^fO{ n}hfg rfx]df s'g} k|sf/sf] 
s/ z'Ns nfUg] %}g .  

 

 
अनूसूधि १० 
पाककि ङ शुल्क 

 

l;= g+=  gfd  j; kfs{ z'Ns k|lt lbg   cGo tf]lsPsf] :yfgdf b/ k|lt k^s  
1  a;, «̂s, ldlga;, ldgL «̂s  100 30  
2  dfO{qmf]a;, lhk  75 20  
3  ]̂Dk' c^f] l/S;f 50 10  
4  df]^;fO{sn  20 5  
5 nf]*/ h]l;lj 150 50 
6 &'nf ;fwg 200 50 
7 lgoldt j; kfs{ k|of]u ug{] ;jf/L ;fwgnfO{ 50 k|ltzt 

%'^ x'g]% . 
 

 

अनूसूधि ११ 
िेककङ क्र्ानोईङ कोर्ोककङ वदजीजन्म्पङ रक क्िाईलमङ न्जपफ्िाकर टर्ाराग्िाईडडङ ड्रोन क्र्ामेरावाट 

सुहटङ र्ािन्फ्टङ शुल्क 

 

l;= g+=  र्वषर् ब्र्न्क्िगि प्रति हिन सामूहहक प्रतिहिन हािको िाधग 
1  िेककङ कार्ािपालिकािे िोके अनुसार कार्ािपालिकािे िोके अनुसार िलतनक १०० 
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2  रक क्िाईलमङ कार्ािपालिकािे िोके अनुसार कार्ािपालिकािे िोके अनुसार िलतनक १०० 
3  टर्ाराग्िाईडडङ  कार्ािपालिकािे िोके अनुसार कार्ािपालिकािे िोके अनुसार िलतनक १००० 
4  ड्रोन क्र्ामेरा  कार्ािपालिकािे िोके अनुसार कार्ािपालिकािे िोके अनुसार िलतनक १०० 
5 कैल्म सुहटङ कार्ािपालिकािे िोके अनुसार कार्ािपालिकािे िोके अनुसार िलतनक १००० 
6 लभडडर्ो सुहटङ कार्ािपालिकािे िोके अनुसार कार्ािपालिकािे िोके अनुसार िलतनक ५०० 
उल्िेणखि लशषिक मध्रे् केही लशषिकमा गाउँपालिकािे तनशुल्क अनुमति हिन सक्ने    

 

अनूसूधि १२ 

मसिारिस िथा सेर्ा िलु्क िस्ििुिः 
 

क्र .स.  लशषिक िथा र्ववरण b/ 

१००. मसिारिस िथा िस्िुि 
१ .१०  gftf k|dfl0ft 300 
१ .२०  /fxbfgL l;kmfl/; 500 
१ .३०  3/jf6f] l;kmfl/; ljqmLsf nflu k|lt Ps lsTtfsf] 

१ .३.१  k[YjL /fhdfu{sf] df]xf]8f df kg{] 1500 
१ .३.२  alGbk'/ 8'd]| ;8s / alGbk'/ ahf/ l/ª/f]8  1000 
१ .३.३  cGo 500 
१ .३.४  Pp6} l;kmfl/;df yk lsTtf ePdf k|To]s lsTtf 100 
१ .४०  3/jf6f] l;kmfl/; gfd;f/Lsf nflu  -htL lsTtf ePklg yk z'Ns gnfUg]_ 

१ .४.१  k[YjL /fhdfu{sf] df]xf]8f df kg{] 1500 

१ .४.२  alGbk'/ 8'd]| ;8s / alGbk'/ ahf/ l/ª/f]8  1000 

१ .४.३  cGo 500 

१ .५०  k]G;g sf8{ jf ;f] ;DaGwL cGo l;kmfl/;  

१ .५.१  xsjfnf tyf kfl/jfl/s ljj/0f l;kmfl/; g]kfnL ;]jf 500 

१ .५.२  xsjfnf tyf kfl/jfl/s ljj/0f l;kmfl/; ljb]zL ;]jf 1000 

१ .५.३  cGo k|dfl0ft tyf l;kmfl/; g]kfnL ;]jf 300 

१ .५.४  cGo k|dfl0ft tyf l;kmfl/; ljb]zL ;]jf 500 

१ .६०  xsjfnf ;+/If0f ;DaGwL l;kmfl/;  500 

१ .७०  ;+3 ;+:yf btf{ ;DaGwL l;kmfl/;  1000 
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१ .८०  ;+3 ;+:yf btf{ ;DaGwL l;kmfl/; नर्वकरण 500 

१ .९०  lghL ljBfno btf{ tyf sIff yk ;DjlGw  

१ .९.१  dG6]Zj/L ÷ lk| – k|fO{d/L 5000 

१ .९.२  k|fylds tx btf{ ÷ sIff yk  5000 

१ .९.३  cfwf/e't tx btf{ ÷ sIff yk 10000 

१ .९.४  dfWolds tx btf{ ÷ sIff yk 15000 

१ .१०.  sf7 bfp/fsf] lgsf;Lsf] nflu l;kmfl/; b:t'/ 

१ .१०.१  ;fn / vo/ k|lt l6k -6«s_ 5000 

१ .१०.२  ;fn / vo/ k|lt l6k -6\ofS6/_ 2000 

१ .१०.३  s'sf7 tyf bfp/f k|lt l6k -6«s_ 1500 

१ .१०.४  s'sf7 tyf bfp/f k|lt l6k -6\ofS6/_ 500 

१ .११  ;j} k|sf/sf l;kmfl/;sf] c+u|]hL ?kfGt/0f l;kmfl/; b:t'/ 

yk 
300 

१ .१२  a+zhsf] gful/stf ;DaGwL l;kmfl/; 100 

१ .१३  c+lus[t gful/stf ;DaGwL l;kmfl/; 2000 

१ .१४  gfd 5'6sf] l;kmfl/; 500 

१ .१५  gful/stfsf] k|ltlnkLsf] l;kmfl/; 500 

१ .१६  rf/ lsNnf k|dfl0ft l;kmfl/;  

१ .१५.१  Pp6f lsTtfsf] nflu b:t'/ 500 

१ .१५.२  b'O{j6f lsTtfsf] nflu b:t'/ 700 

१ .१५.३  tLg jf tLg eGbf j9L lsTtfsf] nflu b:t'/ 1000 

१ .१६  ;gfvt l;kmfl/; jf d'r'Nsf k|dfl0ft u/L k7fpg b:t'/ 500 

१ .१७  hGd d[To' ;DaGwL k|dfl0ft l;kmfl/;  500 

१ .१८  :yfoL÷ c:yfoL a;f]af; ;DaGwL l;kmfl/; 500 

१ .१९  gfd, y/, hGd ldlt ;+zf]wg l;kmfl/; 500 

१ .२०  cflbjf;L, hghftL, blnt cflb l;kmfl/; 300 

१ .२१  ;h{ldg tyf d'r'Nsf k|dfl0ft cfGtl/s k|of]hgsf nflu 

gnfUg] 
0 

१ .२२  cldg z'Ns  3000 

१ .२३  ljB't ld6/ ;DaGwL l;kmfl/; 

१ .२३.१  cf}Bf]lus k|of]hg tyf 6«fG;kmd{/ h8fg ;d]t 2000 

१ .२३.२  Aoj;flos k|of]hg y|L km]h ld6/ h8fg ;d]t 1500 
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१ .२३.३  १६ PlDko/ nf]8sf] ld6/ h8fg ;d]t 500 

१ .२३.४  ६ PlDko/ ;Ddsf] ljB't ld6/ h8fg ;d]t 300 

१ .२४  rfnrng tyf rl/q k|dfl0ft l;kmfl/;  500 

१ .२५  gLlh k|of]hgsf nflu hUuf ;Dofpg] tyf hUuf jgfpg 

cg"dlt l;kmfl/; 
2000 

१ .२६  ljB't, 6]lnkmf]g , vfg]kfgL ;DaGwL gfd;f/L l;kmfl/;  500 

१ .२७  pBf]u :yfkgf l;kmfl/;  

१ .२७.१  s[lif tyf kz' hGo pBf]u tyf Aoj;fo btf{ l;kmfl/; 500 

१ .२७.२  x:tsnf tyf jf:t'snf pBf]u Aoj;fo btf{ l;kmfl/; 500 

१ .२७.३  ;fd'bflos xf]d:6] Aoj;fo btf{ l;kmfl/;  500 

१ .२७.४  lrof vfhf, ls/fgf k;n tyf ;fgf Aoj;fo btf{  1000 

१ .२७.५  gLlh xf]d:6] Aoj;fo btf{ l;kmfl/; 1000 

१ .२७.६  xf]6n btf{ l;kmfl/; 2000 

१ .२७.७  :yfgLo sRrf kbfy{df cfwfl/t vfB kbfy{ pBf]u l;kmfl/; 2000 

१ .२७.८  lgdf{0f ;fdfu|L pTvgg\ tyf lgdf{0f pBf]u btf{ l;kmfl/; 2000 

१ .२७.९  O{6\6f e6\6f pBf]u btf{ l;kmfl/; 2500 

१ .२७.१०  O{§f lrDgL tyf cGo pBf]ux?sf] l;kmfl/;  5000 

१ .२८  5fqj[QL ;DaGwL l;kmfl/; 500 

१ .२९  cGoq pNn]v gePsf tyf ;fwf/0f l;kmfl/; b:t't 300 

१ .३०  ;fdflhs ;'/Iff eTtf k|fKt ug{ yk l;kmfl/;sf] b:t'/ 

gnfUg] 
0 

१ .३१  z}lIfs 5fqj[QLsf] nflu h]x]Gbf/ k|dfl0ft l;kmfl/; b:t'/ 

gnfUg] 
0 

१ .३२  भुकम्पको िाभग्राहीहरुको िाधग कुनल ितिुर निाग्ने ० 

   
२ आर्स्रोि िथा मुल्र्ांकन िर प्रमाणणि ितिुर -आधार  िार्षिक मुल्र्ाकंन_ 

२ .१  ? # nfv ;Dd 500 

२ .२  ? % nfv ;Dd 1000 

२ .३   ? !) nfv ;Dd 2000 

२ .४   ? @) nfv ;Dd 3000 

२ .५   ? #) nfv ;Dd 5000 

२ .६  ? $) nfv ;Dd 6000 
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२ .७  ? %) nfv ;Dd 7000 

२ .८  ? %) nfv eGbf dfly a9L k|To]s !) nfvdf ? !))) sf b/n] yk 

२ .९  c+zj08f / bfgas;df - dflysf]] lwtf] d"Nofª\sgdf nfUg] b:t'/sf] %)% sd+ 
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अनूसूधि १२ क 

तनरे्िन िथा मलखि ििाय िलु्क िस्ििुिः 
 

१२ ििाय, िािि, नषर्किण िथा अदय 

१ lgj]bg kmf/d k|lt kfgf 10 

२ cg';"rL gful/stf k|lt kfgf 15 

३ lgj]bg btf{ z'Ns 10 

४ ejg lgdf{0f b/vf:t kmf/d 1000 

५ klt kTgLsf] ;DaGw laR5]b btf{ b:t'/ 500 

६ k/LIff ;DaGwL b/vf:t kmf/d z'Ns  िोक सेवा आर्ोगको िर 
७ sf]6]zg kmf/d z'Ns  आधथिक प्रशासन 

तनर्माविी अनुसार 
  

८ 6]08/ kmf/d z'Ns 

९ lgj]bg gSsn k|lt kfgf  15 

१० 3/kfn'jf s's'/ btf{ / gljs/0f b:t'/ 100 

११ e?jf aGb's gljs/0f b:t'/ 1000 

१२ 3/ lgdf{0f gSzfsf] gSsn b:t'/ - k|lt tnf _ 500 

१३ 
d'4f lkm/fb ph'/L btf{ b:t'/M 

hfx]/L jfnfsf] cj:yf x]/L Goflos ;ldltjf6 lg0f{o eP 

cg';f/ lgz'Ns lgj]bg btf{ ;d]t x'g ;Sg]5 . 

300-500 

१४ ldnfkq b:t'/-b'j} kIfjf6 j/fj/ u/L jf PsfkIfn] dfq 

Aoxf]g{] _ 
500 

 
अनसूरू्च १३ 
पययटन िलु्किः 

 
गाउँपालिकाको मखु्र् पर्िटककर् क्षते्रहरुमा प्रवेश शलु्क वापि गाउँपालिकािे िोककहिकको ितिरु  पर्िटककर् क्षते्रको 
पवूािधार तनमािण गरी गाउँ कार्ािपालिकािे र्तिो शलु्क िोक्न सक्ने    प्रिेश सरकारवाट िोककककोमा सोही 
अनसुार हुने    

 
अनसुधुि १४ 

र्पकतनक तथि प्रर्ोग कर  
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लस.न.ं कर िगाईने तथान सरु्वधा कर  
१ गाउँपालिकाको िोकककको क्षते्र 

वन्दिपरु वजार तिनधारा  
समहूको िाधग  ुट्टा  ुट्टल 
तथान उपिब्ध हुने 

१०००/- 

२ अनमुति लिई अदर् तथान - ५००/- 
 

अनुसुधि १५ र १६ 

तनकासी कर र प्राकृतिक श्रोि उपभोग कर  
 

लस.न.ं कर िगाईने क्षते्रहरु इकाई कल कैर्ि 
१ प्राकृतिक ढंुगा (खानी) ट्र्ाक्टर िक हटपरको हटप   
२ प्राकृतिक ढंुगा (खानी) ट्र्ाक्टर िक हटपरको हटप   
३ प्राकृतिक माटो (खानी) ट्र्ाक्टर िक हटपरको हटप   
४ प्राकृतिक तिेट ट्र्ाक्टर िक हटपरको हटप   
५ िुन ढंुगा ट्र्ाक्टर िक हटपरको हटप   
६ खरी  ट्र्ाक्टर िक हटपरको हटप   
७ नीन्ज जग्गा धतन प्रमाण पजूािमा भकको खानीको समेि कर िाग्ने    

 
मस .नं.  k|fs[lts ;fwg   pkof]u s/   तनकासी कर 

१२ .१  sl6ª 9'+uf -5fpg] 9'+uf_    

 6\oS6/ 1500 200 

 kfj/ 6]n/ 500 50 

 ldlg 6«s 2000 200 

 6«s 4000 300 

१२ .२  5kgL ;fbf 9+'uf    

 6\oS6/ 700 100 

 kfj/ 6]n/ 300 30 

 ldlg 6«s 700 100 

 6«s 1000 200 

१२ .३  r§f 9'+uf - uf/f] nufpg] 9'+uf _ vfgLaf6 

lgsflnPsf]  
   

 6\oS6/ 300 100 

 kfj/ 6]n/ 100 30 
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 ldlg 6«s 300 100 

 6«s 600 200 

१२ .४   uf/f] nufpg] 9'+uf jf cGo 9'+uf    

 6\ofS6/ 300 100 

 kfj/ 6]n/ 100 30 

 ldlg 6«s 300 100 

 6«s 600 200 

१२ .५  gbL hGo kbfy{ 
 

 

 jfn'jf  k|lt 3g ld6/ 75/- 50/- 

 Rff]s/ k|lt 3g ld6/ 50/- 25/- 

 9'+uf  k|lt 3g ld6/ 50/- 25/- 

 lu6L k|lt 3g ld6/ 100/- 75/- 

१२ .६  िुन ढंुगा 
k|lt 3g ld6/ १०० /-  75/- 

१२ .७  रािो माटो लसमेदट उद्र्ोग 
k|lt 3g ld6/ १०० /-  75/- 

१२.८ अदर् सामानहरुको तनकासी कर प्रति हटप रु १००० िेखी २०००० सम्म िाग्ने     
गाउँपालिका क्षते्र वाहहर उल्िेणखि सामानहरुको तनकासी गिाि मात्र तनकासीकर समेि िाग्ने    गाउँपालिका क्षेत्र 

लभत्र मात्र उपभोग हुने सामानको िाधग तनकासी कर िाग्ने  लन   
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र्वतनर्ोजन ऐन २०७५ 
प्रतिावनाः वन्दिपुर गाउँपालिकाको आधथिक वषि २०७५/०७६ को सेवा र कार्िहरुको िाधग संधिि कोषवाट केही रकम 
खिि गने अधधकार हिन र सो वमोन्जम रकम र्वतनर्ोजन गनि वाद तनर् भककोिे नेपािको संर्वधान २०७२ को धारा 
२२९ को उपधारा २ वमोन्जम िन्दिपुर गाउँपालिकाको गाउँसभािे र्ो ऐन वनाकको    

1. संक्षक्षटि नाम र प्रारम्भः 
1. र्स ऐनको नाम वन्दिपुर गाउँपालिकाको र्वतनर्ोजन ऐन २०७५ रहेको     
2. र्स ऐन आ.ि. २०७५/०७६ को श्रावण १ िेखी िागू हुने    

2. रकम खिि गनि सककनेः आधथिक वषि २०७५/०७६ को तनम्िी वन्दिपुर गाउँकार्िपालिका वडा सलमति र्वषर्गि 
शाखािे गने सेवा र कार्िहरुको तनम्िी अनूसूिी १ मा उन्ल्िणखि कार्ाििर् ि िै  िािु खिि रु ४६५१२०००/-  
गाउँपालिका तिररर् िािु प्रकृतिका कार्िक्रम िथा र्ोजनाहरुको खिि ि िै  रु २२१८९७९२/- सामान्जक सुरक्षा 
भत्ता ि िै  रु ५०००००००/- शसिि अनिुान ि िै  १२१३०००००/- र पनू्जगि र्ोजना िथा  कार्िक्रम खिि 
११५२०००००/- थप घट रु १८५८०००/- समेि जम्मा अनमुातनि व्र्र् रु ३५७०५९७९२/- (अक्षरेुपी पलतिस करोड 
सत्तरीिाख उनादसाठी हजार सािसर् वर्ादनवे) मा नवढाई तनहििष्ट गररक वमोन्जम संधिि कोषवाट खिि गनि 
सककने    

3. र्वतनर्ोजनः  
1. र्स ऐन वमोन्जम संधिि कोषवाट खिि गनि अधधकार हिईकको रकम आधथिक वषि २०७५/०७६ को 

तनम्िी वन्दिपुर गाउँपालिका गाउँ कार्िपालिका वडा सलमतिहरु र र्वषर्गि शाखािे गने सेवा र 
कार्िहरुको तनम्िी र्वतनर्ोजन गररने    

2. उपिैा १ मा जुनसुकल  कुरा िेणखकको भक िापतन कार्िपालिका वडा सलमति र र्वषर्गि शाखािे गने 
सेवा र कार्िहरुको तनम्िी र्वतनर्ोजन गरेको रकम मध्रे् कुनलमा विि हुने र कुनलमा अपुग हुने िेणखन 
आउमा गाउँकार्िपालिकािे विि हुने लशषिकवाट नपुग हुने लशषिकमा रकम सानि सक्ने    र्सरी रकम 
सािाि कक शीषिकवाट अको कक भदिा वढी लशषिकहरुमा सानि िथा तनकासा र खिि जनाउन सककने  
  पनू्जगि खिि र र्वर्त्तर् ब्र्वतथा ि िै  र्वतनर्ोन्जि रकम सावा र भुक्िानी खिि र ब्र्ाज भुक्िानी 
खिि शीषिकमा वाहेक अदर् िािु शीषिक ि िै  सानि र र्वत्तीर् ब्र्वतथा अदिरगि सावँा भुक्िानी खिि 
ि िै  र्वतनर्ोन्जि रकम ब्र्ाज भुक्िानी खिि शीषिकमा वाहेक अदर्त्र सानि सककने  लन   िर िािु 
िथा पनु्जगि खिि र र्वर्त्तर् ब्र्वतथाको खिि ब्र्होनि कक स्रोिवाट अको स्रोिमा रकम सानि सककने  
  

3. उपिैा २ मा जनुसुकल  कुरा िेणखकको भकिा पतन कक शीषिकवाट सो शीषिकको जम्मा तवीकृि 
रकमको १० प्रतिशि भदिा वढ्ने गरी कुनल वा कक भदिा वढी शीषिकहरुमा रकम सानि परेमा गाउँ 
सभाको तवीकृिी लिनु पने    
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4. रकम र्वतनर्ोजनका क्षेत्रहरुः आधथिक वषि २०७५/०७६ को तनम्िी वन्दिपुर गाउँकार्िपालिका वडा सलमति 
र्वषर्गि शाखािे गने सेवा र कार्िहरुको तनम्िी िेहार् अनुसारका क्षेत्रहरुमा रकम र्वतनर्ोजन गरी खिि गनि 
सककने    

1. अनूसूिी १ मा उन्ल्िणखि आधथिक सामान्जक पवूािधार वन वािावरण िथा र्वपि ब्र्वतथापन र 
संतथागि सुशासन िथा र्वर्त्तर् व्र्वतथामा र्वतनर्ोजन भक अनुसार हुने    

2. अनुसूिी २ मा उल्खेणखि र्वषर्गि क्षेत्र र सो भदिा वाहेकका र्वलभदन र्ोजना िथा कार्िक्रमहरुको 
िाधग र्वतनर्ोजन भक अनुसार हुने    

3. अनुसूिी ३ अनुसारको कार्ाििर्वाट संिािन गररने कार्िक्रम िथा िािु खिि शीषिकमा र्वतनर्ोजन 
भक अनुसारको हुने    

5. र्वतनर्ोजनः आगामी वषिको िाधग गाउँसभािे िोके अनुसार गाउँपालिकाको कार्ाििर् ि िै  िािु खिि रु 
४६५१२०००/-  गाउँपालिका तिररर् िािु प्रकृतिका कार्िक्रम िथा र्ोजनाहरुको खिि ि िै  रु २२१८९७९२/- 
सामान्जक सुरक्षा भत्ता ि िै  रु ५०००००००/- शसिि अनुिान ि िै  १२१३०००००/- र पून्जगि र्ोजना िथा  
कार्िक्रम खिि ११५२०००००/- थप घट रु १८५८०००/- समेि जम्मा अनुमातनि व्र्र् रु ३५७०५९७९२/- को 
अनुसूधि १ मा  ब्र्वतथा भक अनुसार वजेट खिि गनि सककने     
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अनूसूधि १ 
 

 

 

र्वषर् क्षेत्र गि वजेट वाडैाडः 

र्ोजना िथा कार्िक्रमको रुपरेखा 
अनुमातनि वजेट ब्र्वतथा 

१ समानीकरण अनुिान ि िै  ४००००००० 32.02823814 

२ प्रिेश समानीकरण ११३५७००० 9.093617515 

३ राजचव वाडैाड केदर ५३२०७००० 42.60316167 

४ राजचव वाडैाड प्रिेश ५३२५७९२ 4.264393362 

५ आदिररक १४५००००० 12.0105893 

जम्मा १२४८८९७९२ 100 

र्वतनर्ोजन ढािा 
क्र.स. र्वषर् क्षेत्र रकम प्रतिशि 

१ कृर्ष/ पशु/ सम्वदधी कार्िक्रमहरु ७०००००० 5.60 

२ खेिकुि)कार्िक्रम संिािन िथा पूवािधार तनमािण( ३०००००० 2.40 

३ सामान्जक र्वकास िथा महहिा िथा अपाङ्ग कार्िक्रमहरु १४८९७९२ 1.19 

४ मौलिक किा संतकृति संरक्षण कार्िक्रम १२००००० 0.96 

५ संिारक्षेत्र किा िथा साहहत्र् सम्वन्दध कार्िक्रम ७००००० 0.56 

६ गाउपालिका लभत्र डडर्पआर िर्ार गने २०००००० 1.60 

७ गाउँपालिका र्वकास गुरर्ोजना पुरा गनि ३०००००० 2.40 

८ 

शलक्षक्षक गुणतिर सुधार र्ोजना/ शलक्षक्षक भ्रमण / कक्षा ८ को 
पररक्षा ब्र्वतथापन २०००००० 1.60 

९ गाउँपालिका तिररर् वाहहरी िक्रपथ तिरसुधार ६०००००० 4.80 

१० सडक कािोपत्रे र्ोजना १००००००० 8.01 

११ ब्र्वसातर्क भवन तनमािण डुमे्र ४५००००० 3.60 

१२ वसपाकि  शौिािर् व्र्वसातर्क भवन वन्दिपुर ३५००००० 2.80 

१३ पर्िटकको िाधग होडड िङवोडि सूिना केदर िगार्ि ५००००० 0.40 

१४ र्वजुिीको काठेपोि र्वतथापन अलभर्ान ४०००००० 3.20 

१५ वन िथा वािावरण नसिरी तथापना ५००००० 0.40 

१६ र्वमिनगर मतर्ािङ्गिी निी घाट ब्र्वतथापन  ५००००० 0.40 

१७ िागि सहभाधगिाका र्ोजनाहरु ५०००००० 4.00 

१८ टुडडखेिमा पर्िटक मलत्री पाकि  तनमािण २५००००० 2.00 

१९ भलपरी कोष ५०००००० 4.00 
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२० 

ऐतिहालसक तथि संरक्षण पाकि  िथा पर्िटन पूवािधार तनमािण 
थानी माई मन्दिर समेि ३०००००० 2.40 

२१ वन वािावरण र्वपि व्र्वतथापन ६००००० 0.48 

२२ माध्र्लमक र्वद्र्ािर् जोडकोष तनमािण )२५००००( का िरिे १५००००० 1.20 

२३ डुमे्रमा वसपाकि  तनमािण ३०००००० 2.40 

२४ वन्दिपुर लभत्रका प्रहरी िौकी भौतिक पूवािधार ६००००० 0.48 

२५ वौद्ि गुम्वा भौतिक पूवािधार ५००००० 0.40 

२६ तवात्र् सम्वदधी २५००००० 2.00 

२७ दर्ार् सम्वदधी ५००००० 0.40 

२८ रेडक्रस िथा रक्ििान सम्वदधी कार्िक्रम १००००० 0.08 

२९ िक्षक्षि िथा अल्पसंख्र्क जािी संरक्षण कार्िक्रम ५००००० 0.40 

क 

गाउँपालिकाको सोि िथा उिेचर् अनुसारका र्ोजना िथा 
कार्िक्रमहरु ि िै  जम्मा ७५६८९७९२ 60.61 

ख 

वडावाट प्राथलमकककरण भई आकका मुख्र् र्ोजना िथा कार्िक्रम 
ि िै  जम्मा  ४९२००००० 39.39 

१ वडा नं. १ का प्राथलमकिाका र्ोजना िथा कार्िक्रमहरु ८२००००० ७ 

२ वडा नं. २ का प्राथलमकिाका र्ोजना िथा कार्िक्रमहरु ८२००००० ७ 

३ वडा नं. ३ का प्राथलमकिाका र्ोजना िथा कार्िक्रमहरु ८२००००० ७ 

४ वडा नं. ४ का प्राथलमकिाका र्ोजना िथा कार्िक्रमहरु ८२००००० ७ 

५ वडा नं. ५ का प्राथलमकिाका र्ोजना िथा कार्िक्रमहरु ८२००००० ७ 

६ वडा नं. ६ का प्राथलमकिाका र्ोजना िथा कार्िक्रमहरु ८२००००० ७ 
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वडा 
लस.नं. 

के्षत्र लशषिक र्ोजनाको नाम ठेगाना गाउँपालिका 
जनसहभाधगिा 
जनश्रम 

जम्मा 
कल कै 
र्ि 

१ आधथिक 
र्वकास 

कृर्ष पशुर्वकास 

भेटेनरी िथा कृर्ष 
र्वकासका कार्िक्रम 
गाउँपालिकाको 
तनणिर्ानुसार 

वन्दिपरु १ २००००० २०००० २२००००   

२ आधथिक 
र्वकास 

पर्िटन 
भुत्र्ाई पर्िटककर् 
क्षेत्र र्वकास पूवािधार 

वन्दिपरु १ २००००० २०००० २२००००   

३ आधथिक 
र्वकास 

पर्िटन 
भुकभुके वराहा क्षेत्र 
र्वकास कार्िक्रम 

वन्दिपरु १ ५००००० ५०००० ५५००००   

४ पूवािधार लसिंाई 
भुकभुके कटुवा कुिो 
ममिि 

वन्दिपरु १ १००००० १०००० ११००००   

५ पूवािधार लसिंाई 
 र्वसे खेि डुड कुिो 
ममिि 

वन्दिपरु १ १००००० १०००० ११००००   

६ पूवािधार लसिंाई 
आठघरे िाँधकुिो 
ममिि 

वन्दिपरु १ २००००० २०००० २२००००   

७ पूवािधार सडक पुि पुिेसा मुङेढाड टाईगर मागि वन्दिपरु १ १००००० १०००० ११००००   

८ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
जनिा प्रा र्व िेखी 
लसतने घारी वाटो 

वन्दिपरु १ १५०००० १५००० १६५०००   

९ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
सहहि शोभाकादि 
कृर्ष मोटर मागि 
तिर वदृ्िी 

वन्दिपरु १ ५००००० ५०००० ५५००००   

१० पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
गुरुङटार मन्दिर हँुिल 
वडा नं. ४ जाने मागि 

वन्दिपरु १ २००००० २०००० २२००००   

११ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
लसकेर्वके क्र्ाम्पस 
जाने मागि 

वन्दिपरु १ २००००० २०००० २२००००   

१२ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
जनिा मोटरमागि 
तिर सुधार  

वन्दिपरु १ २००००० २०००० २२००००   

१३ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
नाहािा गलह्रीगाउँ 
िेविटारी मोटर मागि 

वन्दिपरु १ ५००००० ५०००० ५५००००   

१४ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
गुरुङटार डुमे्र मोटर 
मागि तिर सुधार 

वन्दिपरु १ ३००००० ३०००० ३३००००   

१५ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
टरू्घर िेखी 
भुजेिगाउँ मागि तिर 
वदृ्िी र नर्ा ट्र्र्ाक 

वन्दिपरु १ २००००० २०००० २२००००   

१६ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
च्र्ाङ्खुरे लशखरडाडा 
मोटर मागि ममिि 

वन्दिपरु १ ५०००० ५००० ५५०००   
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१७ पूवािधार लसिंाई 
तनउरे नौर्वसे उपल्िो 
ैाट लसिाई 

वन्दिपरु १ ३००००० ३०००० ३३००००   

१८ पूवािधार भवन 
धु्रविारा रू्वा क्िव 
भवन ममिि सुधार 
कार्िक्रम 

वन्दिपरु १ २००००० २०००० २२००००   

१९ पूवािधार भवन 

सुसमािार संगिी 
सामूिातर्क भवन 
ममिि िथा 
कम्पाउण्ड 

वन्दिपरु १ २००००० २०००० २२००००   

२० पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
िाकुरी पानी पधेरा 
जाने वाटो तनमािण 

वन्दिपरु १ २००००० २०००० २२००००   

२१ वन 
वािावरण 

वािावरण 
तिरतिरे पधेरो मुहान 
संरक्षण र िेउरािी 
िौिारा ममिि 

वन्दिपरु १ १००००० १०००० ११००००   

२२ वन 
वािावरण 

वािावरण टरू्घर पाकि तनमािण वन्दिपरु १ २००००० २०००० २२००००   

२३ वन 
वािावरण 

वािावरण 
नाहािा पानी घट्टा 
पाकि  तनमािण  

वन्दिपरु १ २००००० २०००० २२००००   

२४ वन 
वािावरण 

र्वपि ब्र्वतथापन 
वािावरण संरक्षण 
िथा सरसैाई 

वन्दिपरु १ ५०००० ५००० ५५०००   

२५ संतथागि 
र्वकास 

क्षमिा र्वकास  

सूिना िथा संिार 
क्षमिा र्वकास 
िालिम कार्िक्रम 
गाउँपालिकाको 
तनणिर्ानुसार 

वन्दिपरु १ २००००० २०००० २२००००   

२६ सामान्जक 
र्वकास 

संघ/संतथा 
उपल्िोैाँट रू्वा 
क्िव वाईररङ 
िालिम संिािन 

वन्दिपरु १ १००००० १०००० ११००००   

२७ सामान्जक 
र्वकास 

संघ/संतथा 
हररहर आमा समूह 
र्ोगा कार्िक्रम 

वन्दिपरु १ १००००० १०००० ११००००   

२८ सामान्जक 
र्वकास 

संघ/संतथा 
सजृनलशि आमा 
समूह आरवोटे/ 
ैतनििर   

वन्दिपरु १ १००००० १०००० ११००००   

२९ सामान्जक 
र्वकास 

संघ/संतथा 
िौिारी आमा समूह 
लशखरडाडा भवन 
ममिि 

वन्दिपरु १ १००००० १०००० ११००००   

३० सामान्जक 
र्वकास 

संघ/संतथा 
वेिभदज्र्ाङ आमा 
समूह भवन पुरा गने 

वन्दिपरु १ २००००० २०००० २२००००   
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३१ सामान्जक 
र्वकास 

संघ/संतथा 
 पेिी आमा समूह/ 
भवन ममिि िथा 
वाि तनमािण 

वन्दिपरु १ १००००० १०००० ११००००   

३२ सामान्जक 
र्वकास 

संघ/संतथा 
नाहािा आमा समूह/ 
भवन ममिि िथा 
सुधार 

वन्दिपरु १ १००००० १०००० ११००००   

३३ सामान्जक 
र्वकास 

संघ/संतथा 
कालिका आमा समूह 
मन्दिर िथा पाकि  
तनमािण कार्िक्रम 

वन्दिपरु १ १००००० १०००० ११००००   

३४ सामान्जक 
र्वकास 

संघ/संतथा 
र्वलमरे जनकल्र्ाण 
आमा समूह/ भवन 
ममिि सुधार 

वन्दिपरु १ १००००० १०००० ११००००   

३५ सामान्जक 
र्वकास 

संघ/संतथा 
सजृनलशि आमा 
समूह भुडाटार/ भवन 
ममिि सुधार 

वन्दिपरु १ १००००० १०००० ११००००   

३६ सामान्जक 
र्वकास 

संघ/संतथा 
जिजिे आमा समूह/ 
भवन ममिि सुधार 

वन्दिपरु १ १००००० १०००० ११००००   

३७ सामान्जक 
र्वकास 

संघ/संतथा 
गुरुङटार आमा 
समूह/ ब्र्वसातर्क 
सीप र्वकास िालिम 

वन्दिपरु १ १००००० १०००० ११००००   

३८ सामान्जक 
र्वकास 

खानेपानी 
कडुसे खानेपानी 
ममिि 

वन्दिपरु १ १००००० १०००० ११००००   

३९ सामान्जक 
र्वकास 

खानेपानी 
भलसी गोठ खानेपानी 
ममिि 

वन्दिपरु १ १००००० १०००० ११००००   

४० सामान्जक 
र्वकास 

खानेपानी 
नर्ा वतिी खाने 
पानी ममिि 

वन्दिपरु १ १००००० १०००० ११००००   

४१ सामान्जक 
र्वकास 

खानेपानी 
िापको पधेरा 
खानेपानी ममिि 

वन्दिपरु १ १००००० १०००० ११००००   

४२ सामान्जक 
र्वकास 

खानेपानी 
पोख्रेिडडही खानेपानी 
कुवा ममिि 

वन्दिपरु १ १००००० १०००० ११००००   

४३ सामान्जक 
र्वकास 

खानेपानी र्वष्टको कुवा ममिि वन्दिपरु १ १००००० १०००० ११००००   

४४ सामान्जक 
र्वकास 

खानेपानी 
वेिभदज्र्ाङ 
खानेपानी ममिि 

वन्दिपरु १ १००००० १०००० ११००००   

४५ सामान्जक 
र्वकास 

खानेपानी 
भ्र्ागुिे खानेपानी 
ममिि 

वन्दिपरु १ १००००० १०००० ११००००   

४६ सामान्जक 
र्वकास 

खानेपानी 
सुकेटार खानेपानी 
ममिि 

वन्दिपरु १ १००००० १०००० ११००००   
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४७ सामान्जक 
र्वकास 

खानेपानी 
राहुि धारा खानेपानी 
ममिि 

वन्दिपरु १ १००००० १०००० ११००००   

४८ सामान्जक 
र्वकास 

खानेपानी 
ढंुङढंुगे खानेपानी 
र्ोजना ममिि 

वन्दिपरु १ २००००० २०००० २२००००   

४९ सामान्जक 
र्वकास 

खानेपानी 
र्वलमरे ररमाल्नी 
खानेपानी ममिि 
र्ोजना 

वन्दिपरु १ २००००० २०००० २२००००   

५० सामान्जक 
र्वकास 

खानेपानी 
थके्रडडही खानेपानी 
ममिि सुधार 

वन्दिपरु १ १५०००० १५००० १६५०००   

          ८२००००० ८२०००० ९०२००००   
वडा 
लस.नं. 

के्षत्र लशषिक र्ोजनाको नाम ठेगाना गाउँपालिका 
जनसहभाधगिा 
जनश्रम 

जम्मा 
कल कै 
र्ि 

१ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 

धारापानी वरटार 
धनुटार शेराटार 
सुखौरा मोटर मागि 
कािोपत्रे गने  

वन्दिपरु २ २०००००० २००००० २२०००००   

२ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
धारापानी लसमिटार 
कुवािी कुकुिी 
सुखौरा मोटरमागि 

वन्दिपरु २ १०००००० १००००० ११०००००   

३ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
वन्दिपुर ढाँडखोिा 
मोटरमागि ममिि 
सुधार 

वन्दिपरु २ ५००००० ५०००० ५५००००   

४ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 

रेशमखेिी िेखी 
माधथल्िो खहरे 
लशसुतर्ाहार केदर 
सम्म नर्ा ट्र्र्ाक 

वन्दिपरु २ २००००० २०००० २२००००   

५ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 

थारुवास िामुण्डा 
लसमिटार खहरे 
ह्रू्मपाईपिथा  
सडक ममिि 

वन्दिपरु २ ३००००० ३०००० ३३००००   

६ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
गोिडाडा अमिटारी 
लसद्िथान मोटरमागि 

वन्दिपरु २ ३००००० ३०००० ३३००००   

७ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
आहािडाडा गमािी 
आरथुम्का सुखौरा 
मोटरमागि  

वन्दिपरु २ ३००००० ३०००० ३३००००   

८ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
ढट्र्ान हिथुम्का 
मागि ट्र्र्ाक  

वन्दिपरु २ २५०००० २५००० २७५०००   
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९ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
सेिो गुरास जाने 
वाटो 

वन्दिपरु २ १००००० १०००० ११००००   

१० पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
मणण भञ्ज्र्ाङ 
तिनपाटे कुकुिी कृर्ष 
मागि 

वन्दिपरु २ १५०००० १५००० १६५०००   

११ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
िामुण्डा मन्दिर जाने 
मागि ममिि 

वन्दिपरु २ १००००० १०००० ११००००   

१२ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
र्पपिथोक ढंुगा 
 पनी राख्न ेवाटो 
ममिि 

वन्दिपरु २ २८०००० २८००० ३०८०००   

१३ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
मुच्िोक मोटरमागि 
तिरोउदिी 

वन्दिपरु २ ५००००० ५०००० ५५००००   

१४ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
राजु वानीर्ाको भानु 
मा र्व जाने वाटो  

वन्दिपरु २ १००००० १०००० ११००००   

१५ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
थारुवास धनवासे 
झप्री मोटर मागि 
ममिि 

वन्दिपरु २ १००००० १०००० ११००००   

१६ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 

लसमिटार िेखी 
ढाडढंुगो गोिडाडा 
भुमसे ह्रू्म पाईप 
राख्न ेर्ोजना 

वन्दिपरु २ १५०००० १५००० १६५०००   

१७ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 

कुशुमखोिा िेखी 
वेिीको िौिारा जाने 
मागि नर्ा िर्ाक 
हिथुम्का सम्म 

वन्दिपरु २ १००००० १०००० ११००००   

१८ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
वरथुम्की खानेपानी 
र्ोजना 

वन्दिपरु २ १००००० १०००० ११००००   

१९ पूवािधार भवन 
वरटार आमा समूह 
अधुरो भवन तनमािण 
पुरा गनि 

वन्दिपरु २ १५०००० १५००० १६५०००   

२० पूवािधार भवन 
खहरे आमा समूहको 
अधुरो भवन तनमािण 
पुरा गने 

वन्दिपरु २ १००००० १०००० ११००००   

२१ पूवािधार भवन 
धनुटार ििि 
शौिािर् तनमािण 

वन्दिपरु २ ५०००० ५००० ५५०००   

२२ पूवािधार र्वद्ििु 
हिथुम्का ११ के लभ 
क िाईन र्वतिार 

वन्दिपरु २ ० ० ० प्रिेश 



वन्दिपरु गाउँपालिकाको वार्षिक नीति कार्िक्रम िथा वजेट पनु्तिका २०७५/०७६ पजे न.ं  

 

२३ पूवािधार र्वद्ििु 
काठेपोि र्वतथापन 
१५० थान जिी 

वन्दिपरु २ ० ० ० प्रिेश 

२४ पूवािधार र्वद्ििु 
वन्दिपुर िेखी गुधुिम 
सम्म ३ ैेज िाईन 
र्वतिार 

वन्दिपरु २ ० ० ० प्रिेश 

२५ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 

वन्दिपुर धारपानी 
लसमिटार सुखौरा 
मोटर मागिमा खुिी 
खोिामा मोटरिेवि 
पुि तनमािण 

वन्दिपरु २ ० ० ० प्रिेश 

२६ वन 
वािावरण 

वािावरण 
मणण भञ्ज्र्ाङ 
िौिारो तनमािण 

वन्दिपरु २ १००००० १०००० ११००००   

२७ वन 
वािावरण वािावरण 

धनुटार िौिारा 
तनमािण र्ोजना 

वन्दिपरु २ १००००० १०००० ११००००   

२८ वन 
वािावरण 

वािावरण 
थारुवास िोहोरी 
िौिारो तनमािण 

वन्दिपरु २ १००००० १०००० ११००००   

२९ सामान्जक 
र्वकास 

खानेपानी 
रानीपानी कुवा 
ट्र्ाङ्की तनमािण 
हिथुम्का 

वन्दिपरु २ १५०००० १५००० १६५०००   

३० सामान्जक 
र्वकास 

खानेपानी 

कुवािी खानेपानी 
र्ोजना ममििको 
िाधग पाईप र 
तनमािण सामाग्री  

वन्दिपरु २ २००००० २०००० २२००००   

३१ सामान्जक 
र्वकास 

खानेपानी 
वराि कुवा र िेउिी 
पानी कुवा तनमािण 

वन्दिपरु २ ७०००० ७००० ७७०००   

३२ सामान्जक 
र्वकास 

खानेपानी 
खोरीर्ा पानी कुवा 
ममिि सुधार 

वन्दिपरु २ ५०००० ५००० ५५०००   

३३ सामान्जक 
र्वकास 

लशक्षा 
कालिका मा र्व 
कक्षाकोठा ममिि 
सुधार 

वन्दिपरु २ २००००० २०००० २२००००   

३४ सामान्जक 
र्वकास 

लशक्षा 
भानु मा र्व 
कम्पाउण्ड तनमािण 

वन्दिपरु २ २००००० २०००० २२००००   

३५ सामान्जक 
र्वकास 

खानेपानी 
आरथुम्का िथा 
गुमािी खानेपानी 
र्ोजना ममिि सुधार 

वन्दिपरु २ १००००० १०००० ११००००   

३६ सामान्जक 
र्वकास 

खानेपानी 
गोिडाडा भुमसे 
जुमडाडा खानेपानी 
र्ोजना 

वन्दिपरु २   ० ० प्रिेश 
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३७ सामान्जक 
र्वकास 

संतकृति 

वसाहतथान महािेव 
मन्दिर िथा 
धारापानी महािेव 
मन्दिर ममिि िथा 
घेरा वार 

वन्दिपरु २ १००००० १०००० ११००००   

          ८२००००० ८२०००० ९०२००००   
वडा 
लस.नं. 

के्षत्र लशषिक र्ोजनाको नाम ठेगाना गाउँपालिका 
जनसहभाधगिा 
जनश्रम 

जम्मा 
कल कै 
र्ि 

१ आधथिक 
र्वकास 

कृर्ष पशुर्वकास 
सुकौरा िगु्ध 
धितर्ान केदर 

धिलिङभ्र्ाट 
वन्दिपरु ३ २००००० २०००० २२००००   

२ आधथिक 
र्वकास 

कृर्ष पशुर्वकास सेराटार गोठ सुधार  वन्दिपरु ३ ३००००० ३०००० ३३००००   

३ आधथिक 
र्वकास 

कृर्ष पशुर्वकास 

रामकोट पर्िटन 
र्वकास पुवािधार 
)घुमाउने घर/ैुटपाथ 
पाकि ( 

वन्दिपरु ३ ३००००० ३०००० ३३००००   

४ आधथिक 
र्वकास 

कृर्ष पशुर्वकास 

िंगुर पािन 
अनुिानमा पाठा 
र्विरण कार्िक्रम 
िामुङ 

वन्दिपरु ३ २००००० २०००० २२००००   

५ आधथिक 
र्वकास 

कृर्ष पशुर्वकास 
तथानीर् जािको 
कुखुरापािनको िाधग 
खोर ब्र्वतथापन 

वन्दिपरु ३ १००००० १०००० ११००००   

६ आधथिक 
र्वकास 

पर्िटन 
शेराटार शदिानेचवर 
महािेवथानमा 
िािपाकि  तनमािण 

वन्दिपरु ३ ० ० ० प्रिेश 

७ पूवािधार भवन 
अिलि संतथा भवन 
ममिि सेराटार 

वन्दिपरु ३ ५०००० ५००० ५५०००   

८ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
िापे खोिा उकािो 
र्पि सेराटार 

वन्दिपरु ३ ५००००० ५०००० ५५००००   

९ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 

र्वजर्डाँडा अम्मर 
ज्र्ोिी मोटर मागि 
िथा गहि े
आमासमुह भवन 
ममिि िामुङ 

वन्दिपरु ३ १००००० १०००० ११००००   

१० पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
 र्वसे मानपुर 
िामुङ मोटर मागि 

वन्दिपरु ३ ४००००० ४०००० ४४००००   
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िामुङ 

११ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 

मरडाँडा अिििे अधुरो 
मोटर मागि िथा 
मरडाँडा प्रतिक्षािर् 
िामुङ 

वन्दिपरु ३ ३००००० ३०००० ३३००००   

१२ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
िामुङ मानपुर 
ठकुरीडाँडा आहिे 
मोटर मागि 

वन्दिपरु ३ ४००००० ४०००० ४४००००   

१३ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
धििाउने भञ्ज्र्ाङ 
कुडार मोटर मागि 
रामकोट 

वन्दिपरु ३ ५०००० ५००० ५५०००   

१४ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
धििाउने भञ्ज्र्ाङ 
लसतने घारी खहरे 
मोटर मागि 

वन्दिपरु ३ १५०००० १५००० १६५०००   

१५ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
ैारम वेिकुना 
भुजेिगाम मोटर 
मागि 

वन्दिपरु ३ १५०००० १५००० १६५०००   

१६ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
कािमुडा  र्वसे 
मोटर मागि ममिि 
सुधार 

वन्दिपरु ३ ५०००० ५००० ५५०००   

१७ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 

हहमपाइप राख्न े
(सुकौरा २ सेराटार २ 
र धोरे १भािु खोिा 
१( 

वन्दिपरु ३ ८५०००० ८५००० ९३५०००   

१८ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
कोिपाटा आपकटहर 
र्वरौटा साठी मोटर 
मागि 

वन्दिपरु ३ १५०००० १५००० १६५०००   

१९ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 

तवामीैेि 
मराङिी/रािमाटे 
िासँघारी/ सतिपोिे 
डाँडा िेउरािी/राहुटार 
असिोटे मोटर मागि 

वन्दिपरु ३ २००००० २०००० २२००००   

२० पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
कटुसेनी िाउरीको घर 
सम्म िाटो धिठ्ने 
सेराटार 

वन्दिपरु ३ १००००० १०००० ११००००   

२१ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
पनेरधारा िामुङ 
पाइप ैेने 

वन्दिपरु ३ १५०००० १५००० १६५०००   
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२२ पूवािधार लसिंाई 
र्वरौटा कुिो/अम्िोटे 
/मरौटे कुिो ममिि 
सुकौरा 

वन्दिपरु ३ १५०००० १५००० १६५०००   

२३ पूवािधार लसिंाई 
पच्िपदने कुिो 
ममिि सेराटार 

वन्दिपरु ३ १००००० १०००० ११००००   

२४ पूवािधार लसिंाई 

िल्िो 
असिोटे/माधथल्िो 
असिोटे/ मािेिगर 
कुिो ममिि 

वन्दिपरु ३ १५०००० १५००० १६५०००   

२५ पूवािधार लसिंाई 
आँपटारी /नारा 
त िवुा कुिो ममिि 
सेराटार 

वन्दिपरु ३ १००००० १०००० ११००००   

२६ पूवािधार लसिंाई 
र्वरौटा साँसखोिा 
कुिो ममिि रामकोट 

वन्दिपरु ३ १००००० १०००० ११००००   

२७ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
लसमखोिा ठाडो िाटो 
धिठ्ने सेराटार 

वन्दिपरु ३ ५०००० ५००० ५५०००   

२८ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
तवामीैेि कालिका 
कोिपाटा तिर 
उदनिी सेराटार 

वन्दिपरु ३ ५०००० ५००० ५५०००   

२९ पूवािधार भवन 
सुकौरा आमा समुह 
भवन तनमािण ममिि 

वन्दिपरु ३ १५०००० १५००० १६५०००   

३० पूवािधार भवन 
कालिका आमा समुह 
भवन पुरा गनि 
सेराटार 

वन्दिपरु ३ २००००० २०००० २२००००   

३१ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 

तवामीैेि पारकुना 
लसिरेु आप/ 
तवामीैेि कोिपाटा 
कुवािी मोटर मागि 
तिरउदनिी 

वन्दिपरु ३ १००००० १०००० ११००००   

३२ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
रामकोट मुच्िोक 
मोटर मागि नर्ा 
ट्र्र्ाक 

वन्दिपरु ३ ३००००० ३०००० ३३००००   

३३ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
रामकोट मुच्िोक 
वन्दिपुर पर्िटन 
मोटर मागि  

वन्दिपरु ३ ० ० ० प्रिेश 

३४ पूवािधार र्वद्धुि 
वडा भरी 
र्वद्धुत्तीकरणमा 
क्षमिा र्वतिार  

वन्दिपरु ३ ० ० ० प्रिेश 
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३५ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
सुखौरा ढाडखोिा 
वुद्िलस ंमागि सडक 
तनमािण 

वन्दिपरु ३ ० ० ० प्रिेश 

३६ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
धारापानी वट्टार 
शेराटार सुकौरा सडक 
कािोपत्रे र्ोजना 

वन्दिपरु ३ ० ० ० प्रिेश 

३७ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
वागखोर  र्वसे 
मोटर मागि नर्ा 
ट्र्र्ाक खोल्ने र्ोजना 

वन्दिपरु ३ ५०००० ५००० ५५०००   

३८ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 

त कि न िामुङ 
रामकोट शेराटार 
सुकौरा कािोपत्र े
र्ोजना 

वन्दिपरु ३ ० ० ० प्रिेश 

३९ वन 
वािावरण 

वािावरण 
सेराटार िौिारा 
ममिि  

वन्दिपरु ३ ५०००० ५००० ५५०००   

४० वन 
वािावरण 

वािावरण िामुङ िौिारा ममिि  वन्दिपरु ३ ५०००० ५००० ५५०००   

४१ वन 
वािावरण 

प्रकोप तनर्दत्रण 
गलरीगाउँ खानेपानी 
िारजािी रामकोट 

वन्दिपरु ३ ५०००० ५००० ५५०००   

४२ वन 
वािावरण 

प्रकोप तनर्दत्रण 
िेउरािीखोिा 
घोरमािी िामुङ 
िारजािी िामुङ 

वन्दिपरु ३ ५०००० ५००० ५५०००   

४३ संतथागि 
र्वकास 

क्षमिा र्वकास 

र्प डडकको 
वगि/महहिा 
/िलिि/न्जर्वकोपाजिन 
कार्िक्रम वडाभरी 

वन्दिपरु ३ १५०००० १५००० १६५०००   

४४ सामान्जक 
र्वकास 

लशक्षा 
पद्मा प्रा र्व 
ैतनििर िथा भवन 
ममिि 

वन्दिपरु ३ १००००० १०००० ११००००   

४५ सामान्जक 
र्वकास 

लशक्षा 
िामुङ प्रा र्व 
ैतनििर िथा भवन 
ममिि  

वन्दिपरु ३ १००००० १०००० ११००००   

४६ सामान्जक 
र्वकास 

लशक्षा 
सरतविी प्रा.र्व. 
ैतनििर िथा भवन 
ममिि 

वन्दिपरु ३ १००००० १०००० ११००००   

४७ सामान्जक 
र्वकास 

लशक्षा 
लशव मा.र्व. 
कम्पाउण्ड 

वन्दिपरु ३ २००००० २०००० २२००००   

४८ सामान्जक खानेपानी राहुटार खानेपानी वन्दिपरु ३ २००००० २०००० २२००००   
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र्वकास ममिि सुधार 

४९ सामान्जक 
र्वकास 

खानेपानी 

कटुसेनी 
/गोपािधारा/मुिखोिा 
खानेपानी ममिि 
सुधार िामुङ 

वन्दिपरु ३ १५०००० १५००० १६५०००   

५० सामान्जक 
र्वकास 

खानेपानी 
हपाइ खानेपानी 
ममिि सुधार सुकौरा 

वन्दिपरु ३ ५०००० ५००० ५५०००   

५१ सामान्जक 
र्वकास 

खानेपानी 
िामुङ वेिौिी गलरा 
ट्र्ाङकी तनमािण 

वन्दिपरु ३ ५०००० ५००० ५५०००   

५२ सामान्जक 
र्वकास 

खानेपानी 
डीगाटुि लिफ्टीङ 
खानेपानी रामकोट 

वन्दिपरु ३ २५०००० २५००० २७५०००   

५३ सामान्जक 
र्वकास 

खानेपानी 

अधुरो 
सोभडी/िेवीथान 
गलरीगाउ खानेपानी 
ममिि सुधार रामकोट 

वन्दिपरु ३ १००००० १०००० ११००००   

५४ सामान्जक 
र्वकास 

खानेपानी 
जुगेँपानी/लसम्िे 
झीीँगेपानी खानेपानी 
ममिि सुकौरा 

वन्दिपरु ३ १००००० १०००० ११००००   

५५ सामान्जक 
र्वकास 

खानेपानी 
मुरिीिरा खानेपानी 
ममिि सुधार सुकौरा 

वन्दिपरु ३ १००००० १०००० ११००००   

५६ सामान्जक 
र्वकास 

खानेपानी 
लिनेतवारा िामुङ 
खानेपानी ममिि 
सुधार 

वन्दिपरु ३ ५०००० ५००० ५५०००   

५७ सामान्जक 
र्वकास 

खानेपानी 
मानपुर कुडहार 
र्वरौटा खानेपानी 
ममिि रामकोट 

वन्दिपरु ३ १००००० १०००० ११००००   

५८ सामान्जक 
र्वकास 

खानेपानी 
गहिे डाडा िाकुरी 
वतिी लिन्फ्टङ 
खानेपानी र्ोजना 

वन्दिपरु ३ ० ० ० प्रिेश 

५९ सामान्जक 
र्वकास 

खानेपानी 
िामुङ अिििे 
लिन्फ्टङ खानेपानी 
र्ोजना 

वन्दिपरु ३ ० ० ० प्रिेश 

६० सामान्जक 
र्वकास 

खानेपानी 
िहृि सुकौरा 
खानेपानी वोरीङ 
खानेपानी र्ोजना 

वन्दिपरु ३ ० ० ० प्रिेश 

६१ सामान्जक 
र्वकास 

तवात्र् 
िामुङ र रामकोटमा 
उपतवात्र् केदर 

वन्दिपरु ३ ० ० ० गाउँपालिका 
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तथापना र संिािन 

६२ सामान्जक 
र्वकास 

खानेपानी 
िहृि रामकोट 
लिन्फ्टङ खानेपानी 
र्ोजना 

वन्दिपरु ३ ० ० ० प्रिेश 

          ८२००००० ८२०००० ९०२००००   
वडा 
लस.नं. 

के्षत्र लशषिक र्ोजनाको नाम ठेगाना गाउँपालिका 
जनसहभाधगिा 
जनश्रम 

जम्मा 
कल कै 
र्ि 

१ आधथिक र्वकास 
पर्िटन 

सहहि तमारक 
वाहटका पूवािधार 
तनमािण ममिि सुधार 

वन्दिपरु ४ २००००० २०००० २२००००   

२ 

आधथिक 
र्वकास 

पर्िटन 

नर्ापुि पािािद्वार 
िेखी रलमि ेढंुगा 
लसद्ि गुैा परेवा 
ढाँड वन्दिपुर गुम्वा 
पर्िटन िेककङ रुट 

वन्दिपरु ४ ० ० ० प्रिेश 

३ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 

lkKn] b]lv h'd*f*f 

x'b} e'd;]{ ;DDf 

df]^/jf^f]sf] :t/ 

pGgtL  

वन्दिपरु ४ ४००००० ४०००० ४४००००   

४ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 

ladngu/ b]lv 

(fk|},km]lbrf}tf/f, 

vx/],la?jf 

,u'?é^f/ ;Ddsf] 

af^f] u|fljn,gfln 

lgdf{)f  

वन्दिपरु ४ ४००००० ४०००० ४४००००   

५ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 

alGbk'/ pSsfnL 

,cfn]ufp x'b} 

lzv/ *f*f df]^/ 

dfu{ 

वन्दिपरु ४ ५००००० ५०००० ५५००००   

६ पूवािधार सडक पुि पुिेसा kftn$f/ df]^/ 

dfu{ nf]lx 
वन्दिपरु ४ ३५०००० ३५००० ३८५०००   

७ पूवािधार सडक पुि पुिेसा &'nf]('éf b]lv leqL 

slRr dfu{ 
वन्दिपरु ४ २००००० २०००० २२००००   

८ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
alGbk'/ emk|L x'b} 

t#f/] h'd*f*f 

;Dd 

वन्दिपरु ४ ४००००० ४०००० ४४००००   

९ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 

dxfnIdL dlGb/ 

b]lv led;]g :yfg 

l/é/f]* ;Dd sf] 

af^f] ;'wf/  

वन्दिपरु ४ १००००० १०००० ११००००   
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१० 
पूवािधार सडक पुि पुिेसा 

धमिभकारी िेखी 
अगाडड तिनधारा 
जाने वाटो ढंुगा 
 ाटने र्ोजना 

वन्दिपरु ४ १५०००० १५००० १६५०००   

११ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 

RofGrf af~u|]kfgL 

emg]{ uf]/]^f] af^f] 

,gfln tyf 

/]lnésf] nflu  

वन्दिपरु ४ १००००० १०००० ११००००   

१२ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
lkkn] b]lv 

RofGrf;Ddsf] rf/ 

s'g] ('éf %kfgL 

वन्दिपरु ४ ३००००० ३०००० ३३००००   

१३ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 

kxf*kfgL hfg] 

af^f]sf] rf}tf/f 

b]lv kw]/f;Ddsf] 

uf]/]^f] af^f]df 

('éf %kgL,gfln 

lgdf{)fsf nflu  

वन्दिपरु ४ १००००० १०००० ११००००   

१४ 

पूवािधार सडक पुि पुिेसा 

rf}sL^f]n b]lv 

P=la=l;= xf]:^n 

;Dd sf] 

uf]/]^f]af^f] dd{t 

;lxt %kgL ('éf 

%fKg] 

वन्दिपरु ४ २००००० २०००० २२००००   

१५ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
rfksf] ?vb]lv 

uGb||é^f]n ;Ddsf] 

uf\/]^f]faf^f] lgdf{)f 

वन्दिपरु ४ १००००० १०००० ११००००   

१६ पूवािधार भवन 

l;$b]jL k|yflds 

ljb\ofnosf] 

sDkfpG* tyf 

ejg lgdf{)f  

वन्दिपरु ४ २००००० २०००० २२००००   

१७ पूवािधार भवन 
alGbk'/ td' tfO{ 

s[ ta ;dfh sf] 

ejg lgdf{)f  

वन्दिपरु ४ २००००० २०००० २२००००   

१८ 
पूवािधार भवन 

lxdr'ln 

lzz':ofxf/ s]Gb| 

sf] zf}rfno 

lgdf{)f  

वन्दिपरु ४ १५०००० १५००० १६५०००   

१९ पूवािधार भवन 

a|xds'df/L 

Ozj/Lo ljZj 

lawfno 

^'l*v]nsf]cw'/f] 

ejg lgdf{)f  

वन्दिपरु ४ २००००० २०००० २२००००   

२० पूवािधार भवन 
hulbZj/ 

cfwf/e't ljwfno 

sf] k'/fgf] 

वन्दिपरु ४ ५००००० ५०००० ५५००००   
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eTsfpg] / gof 

ejg lgdf{)f  

२१ पूवािधार भवन 
lzjfno cfdf 

;d"xsf] cw'/f] 

ejg lgdf{)f  

वन्दिपरु ४ २००००० २०००० २२००००   

२२ 
पूवािधार भवन 

z'e nfé#fln 

cfdf;d'x tyf 

;fdflhs ejg 

lgdf{)f  

वन्दिपरु ४ २००००० २०००० २२००००   

२३ पूवािधार भवन 
h'd*f*f ;fdfu|L 

;+sng s]Gb| sf] 

cw'/f] ejg lgdf{)f  

वन्दिपरु ४ २००००० २०००० २२००००   

२४ पूवािधार र्वद्धुि 
h'd*f*f, emk|L 

y|Lkm]h nfO{g 

h*fg 

वन्दिपरु ४ ५००००० ५०००० ५५००००   

२५ पूवािधार र्वद्धुि 

rf}sL b]lv 

laGbfaf;LgL 

;DDfsf] gff] rf/ 

x^fO} sfnf] tf/ 

^fUg] 

वन्दिपरु ४ २००००० २०००० २२००००   

२६ पूवािधार लसिंाई cDaf] ]̂ tNNff] 

af+ws'nf] lgdf{)f 
वन्दिपरु ४ ६०००० ६००० ६६०००   

२७ पूवािधार लसिंाई vn^f/L tNNff] 

af+ws'nf] lgdf{)f 
वन्दिपरु ४ ६०००० ६००० ६६०००   

२८ पूवािधार लसिंाई 
 िुिे कुिो ममिि 
र्ोजना 

वन्दिपरु ४ ५०००० ५००० ५५०००   

२९ पूवािधार लसिंाई a]n^f/L tNNff]] 

af+ws'nf] lgdf{)f 
वन्दिपरु ४ ८०००० ८००० ८८०००   

३० पूवािधार लसिंाई v'bL vf]nf af+w 

;+/If)f 
वन्दिपरु ४ २५०००० २५००० २७५०००   

३१ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
nfx'/]^f]n b]lv 

afn ahf/ ;DDf 

uf]/]^f] af^f] 

वन्दिपरु ४ १६०००० १६००० १७६०००   

३२ पूवािधार लसिंाई 

कृर्ष लसिाईको िाधग 
िेवीखोिा मुहानवाट 
खहरे लशखरडाडा 
र्वरुवा सम्म 
पाईपवाट लसिाई 
र्ोजना  

वन्दिपरु ४   ० ० प्रिेश 

३३ वन वािावरण 
वािावरण 

६ वटा सामूिातर्क 
वनिाई वन संरक्षण 
सम्वदधी कार्िक्रम 
संिािन र्ोजना 

वन्दिपरु ४ ३००००० ३०००० ३३००००   
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३४ 
वन 
वािावरण 

वािावरण lkKn] rf}tf/f dd{t  वन्दिपरु ४ २००००० २०००० २२००००   

३५ वन वािावरण 
वािावरण lt/lt/] vfg]kfgL 

d'xfg ;+/If)f  
वन्दिपरु ४ १००००० १०००० ११००००   

३६ सामान्जक र्वकास 
खानेपानी 

जुम्डाडा झप्री भुमसे 
गोल्डाडा र्पटिे 
खानेपानी  

वन्दिपरु ४ ० ० ० प्रिेश 

३७ सामान्जक र्वकास 
ढितनकास 

डुमे्र वजारको 
किमहि क्षेत्रको ढि 
तनकास 

वन्दिपरु ४ ० ० ० प्रिेश 

३८ 
सामान्जक 
र्वकास 

वािवालिका lxdr'ln lzz':of/ 

s]Gb| ;fdu|L vl/b 
वन्दिपरु ४ ५०००० ५००० ५५०००   

३९ सामान्जक र्वकास 
लशक्षा 

l;$b]jL k|fylds 

ljb\fno ;fdfu|L 

vl/b 

वन्दिपरु ४ ५०००० ५००० ५५०००   

४१ सामान्जक र्वकास 
सामान्जक के्षत्र 

r'lbbf]efg pbo 

cf>d lzjddLGb/ 

tyf la>fd &fl^ 

k'g lgdf{)f  

वन्दिपरु ४ २००००० २०००० २२००००   

४२ 
सामान्जक 
र्वकास 

संतकृति संरक्षण 
afnfahf/ x/Lx/ dlGb/ 

ehg;d"xsf] nflu 

ahfpg];fdfu|L vl/b 

sf] nflu  

वन्दिपरु ४ ४०००० ४००० ४४०००   

४३ सामान्जक र्वकास 
खानेपानी 

h'd*f*f vfg]kfgL 

sfnf]  kfO{k 

v/Lb ug{ 

वन्दिपरु ४ २००००० २०००० २२००००   

४४ सामान्जक र्वकास 
खानेपानी 

h'd*f*f 

ef]jg:jf/f 

vfg]kfgLsf] gof 

+̂sL lgdf{)f  

वन्दिपरु ४ १००००० १०००० ११००००   

४५ सामान्जक र्वकास 
खानेपानी 

emk|Lkmf^ vfg]kfgL 

pkef]Qmf ;d"xsf] 

k'/fgf] ^+sL lh)f{ 

ePsf]n] gof ^+sL 

lgdf{)f  

वन्दिपरु ४ ५०००० ५००० ५५०००   

४६ 
सामान्जक 
र्वकास 

खानेपानी a]N^f/L vfg]kfgL 

of]hgf  
वन्दिपरु ४ १००००० १०००० ११००००   

४७ सामान्जक र्वकास 
खानेपानी 

afu|]kfgL d'xfg 

;+/If)f tyf ^+sL 

lgdf{)f  

वन्दिपरु ४ १००००० १०००० ११००००   

          ८२००००० ८२०००० ९०२००००   

वडा 
लस.नं. 

के्षत्र लशषिक र्ोजनाको नाम ठेगाना गाउँपालिका 
जनसहभाधगिा 
जनश्रम 

जम्मा 
कल कै 
र्ि 
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१ आधथिक 
र्वकास 

कृर्ष पशुर्वकास 
कुमािटारी न्तप्रङकि 
लसिाई ट्र्ाङ्की 
ममिि समेि र्ाम्पा 

वन्दिपरु ५ ५०००० ५००० ५५०००   

२ आधथिक 
र्वकास 

कृर्ष पशुर्वकास 
आधधमूि िरकारी उ 
स स वजार केदर 
भवन ममिि र थप 

वन्दिपरु ५ २००००० २०००० २२००००   

३ आधथिक 
र्वकास 

पर्िटन 

कोरीखा सामूिातर्क 
होमतटे सरसैाई 
िथा कोठा 
व्र्वतथापन 

वन्दिपरु ५ १५०००० १५००० १६५०००   

४ पूवािधार लसिाई 
तवारा वारी लसिाई 
र्ोजना झारगाउँ 
तििहार 

वन्दिपरु ५ ६००००० ६०००० ६६००००   

५ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 

डिेडाडा 
र्पपिभदज्र्ाङ िुम्टे 
िमुखोिा मागि 
तिरोनउ्दनिी 

वन्दिपरु ५ ८००००० ८०००० ८८००००   

६ पूवािधार र्वद्ििु 
िलिि वतिी 
र्वद्धुर्त्तकरण पुरा गनि 

वन्दिपरु ५ ३००००० ३०००० ३३००००   

७ पूवािधार भवन 
वाहुन भदज्र्ाङ 
सामूिातर्क भवन 
तनमािण 

वन्दिपरु ५ २००००० २०००० २२००००   

८ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
झारगाउँ तििहार 
भंगेरीखोिा मागि 
तिरोनउ्दिी 

वन्दिपरु ५ ५००००० ५०००० ५५००००   

९ पूवािधार र्वद्ििु 
काठको पोि 
र्वतथापन र्ोजना 
वडा भरी 

वन्दिपरु ५ ६००००० ६०००० ६६००००   

१० पूवािधार र्वद्ििु 
गोहोरे वािगेाउँ 
सडक वत्ती जडान 
र्ोजना 

वन्दिपरु ५ ५०००० ५००० ५५०००   

११ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
वराहा ैाँट मागि 
तिरोनउ्दिी र्ोजना 
र्ाम्पा 

वन्दिपरु ५ २००००० २०००० २२००००   

१२ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
सहकारी मागि 
तिरोनउ्दनिी 
र्ोजना र्ाम्पा 

वन्दिपरु ५ २००००० २०००० २२००००   

१३ पूवािधार सडक पुि पुिेसा साििोवाटो थुम्का वन्दिपरु ५ २००००० २०००० २२००००   
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सानो आधीवराह 
मागि ममिि सुधार 

१४ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
ैिाम डाडा िेखी 
सािथान भिौरे झर्प्र 
मागि तिरोनउ्दिी  

वन्दिपरु ५ १००००० १०००० ११००००   

१५ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
कुमिाटारी 
वगािेडाडा थुम्का 
मागि तिरोनउ्दनिी 

वन्दिपरु ५ २५०००० २५००० २७५०००   

१६ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
ैिाम डाडा िुम्टे 
पलिि मागि लसढी 
तनमािण 

वन्दिपरु ५ १००००० १०००० ११००००   

१७ पूवािधार खेिकुि 
खेिमलिान तनमािण 
र्ाम्पा 

वन्दिपरु ५ २५०००० २५००० २७५०००   

१८ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
कोरीखा धिहानडाडा 
प्रतिक्षािर् र संगल 
पलिि मागि तनमािण 

वन्दिपरु ५ १००००० १०००० ११००००   

१९ पूवािधार खेिकुि 
तििाहार खेिमलिान 
तनमािण र संगल पलिि 
मागि सुधार  

वन्दिपरु ५ १५०००० १५००० १६५०००   

२० पूवािधार भवन 
लसद्िवावा 
आमासमूह भवन 
ममिि सुधार 

वन्दिपरु ५ ५०००० ५००० ५५०००   

२१ पूवािधार भवन 
िण्डीिेवी आमासमूह 
भवन पुरा गनि  

वन्दिपरु ५ १५०००० १५००० १६५०००   

२२ पूवािधार भवन 
मोहररर्ा आमा समूह 
भवन पुरा गनि 

वन्दिपरु ५ ५०००० ५००० ५५०००   

२३ पूवािधार सडक पुि पुिेसा ररठ्ठेडाडा मागि  वन्दिपरु ५ ५०००० ५००० ५५०००   

२४ वन 
वािावरण 

वािावरण 
िािोपानी मुहान 
संरक्षण कवं पाकि  
तनमािण र्ाम्पा 

वन्दिपरु ५ २००००० २०००० २२००००   

२५ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
तथानीर् सडक ममिि 
वडा भरी 

वन्दिपरु ५ २००००० २०००० २२००००   

२६ सामान्जक 
र्वकास 

खानेपानी िथा 
सरसैाई 

िौिारीवारी खानीगाउँ 
ढाड गाउँ खानेपानी 
र्ोजना 

वन्दिपरु ५ ७००००० ७०००० ७७००००   

२७ सामान्जक 
र्वकास 

खानेपानी िथा 
सरसैाई 

िलिि वतिी 
खानेपानी र्वतिार 

वन्दिपरु ५ २००००० २०००० २२००००   
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ैिामडाडा िेखी 
भिौरे सम्म 

२८ सामान्जक 
र्वकास 

खानेपानी िथा 
सरसैाई 

वािगेाउँ कल्िोक 
थुम्का खानेपानी 
र्वतिार र्ोजना 
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२९ सामान्जक 
र्वकास 

खानेपानी िथा 
सरसैाई 

ढाव ैेिीखोिा 
खानेपानी र्ोजना 

वन्दिपरु ५ १००००० १०००० ११००००   

३० सामान्जक 
र्वकास 

खानेपानी िथा 
सरसैाई 

र्ाम्पा खानेपानी 
मुि संरक्षण 
ईनटेङ्क ममिि  

वन्दिपरु ५ १००००० १०००० ११००००   

३१ सामान्जक 
र्वकास 

खानेपानी िथा 
सरसैाई 

झारगाँउ र्वद्र्ािर् 
क्षेत्र खानेपानी पाईप 
र्वतिार र्ोजना 

वन्दिपरु ५ ३०००० ३००० ३३०००   

३२ सामान्जक 
र्वकास 

जनजािी 

भुजेि जािी हति 
तनलमिि सामाग्री 
वजार र पून्जगि 
अनुिान 

वन्दिपरु ५ १५०००० १५००० १६५०००   

३३ सामान्जक 
र्वकास 

संतकृति 
मकि ने भदज्र्ाङ 
वौद्ि र्वहार पाकि  
तनमािण कल्िोक 

वन्दिपरु ५ १००००० १०००० ११००००   

३४ सामान्जक 
र्वकास 

लशक्षा 

िदरोिर् आ र्व 
र्ाम्पा कक्षाकोठा 
ब्र्वतथापन र 
खेिकुि सामाग्री 

वन्दिपरु ५ १५०००० १५००० १६५०००   

३५ सामान्जक 
र्वकास 

लशक्षा 
बत्रभुवन प्रा र्व 
झ्र्ाि ढोका ममिि  

वन्दिपरु ५ १००००० १०००० ११००००   

३६ सामान्जक 
र्वकास 

लशक्षा 
जििेवी प्रा र्व 
ैतनििर ममिि र 
खेिकुि सामाग्री 

वन्दिपरु ५ ५०००० ५००० ५५०००   

३७ सामान्जक 
र्वकास 

लशक्षा 
कालिका प्रा र्व 
ैतनििर ममिि र 
खेिकुि सामाग्री 

वन्दिपरु ५ ५०००० ५००० ५५०००   

३८ सामान्जक 
र्वकास 

लशक्षा 
आिी वाराही प्रा र्व 
ैतनििर ममिि र 
खेिकुि सामाग्री 

वन्दिपरु ५ ५०००० ५००० ५५०००   

३९ सामान्जक 
र्वकास 

महहिा/वािवालिका 
महहिा संजाि वाि 
संजाि गठन िथा 

वन्दिपरु ५ १२०००० १२००० १३२०००   
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सििेना कार्िक्रम 

          ८२००००० ८२०००० ९०२००००   
वडा 
लस.नं. 

के्षत्र लशषिक र्ोजनाको नाम ठेगाना गाउँपालिका 
जनसहभाधगिा 
जनश्रम 

जम्मा 
कल कै 
र्ि 

१ आधथिक 
र्वकास 

कृर्ष पशुर्वकास 
अगािनीक ककै 
र्वरुवा खररि िथा 
र्विरण वडाभरी 

वन्दिपरु ६ ० ० ० गाउँपालिका 

२ आधथिक 
र्वकास 

कृर्ष पशुर्वकास 
मौरीपािन घार 
र्विरण वडा भरी 

वन्दिपरु ६ ० ० ० गाउँपालिका 

३ आधथिक 
र्वकास 

कृर्ष पशुर्वकास 

ैिैूि र्वरुवा 
खररि िथा र्विरण 
रानी वजार/वाक्से/ 
वडाभरी  

वन्दिपरु ६ ० ० ० गाउँपालिका 

४ आधथिक 
र्वकास 

कृर्ष पशुर्वकास 
ब्र्ावसातर्क कृर्ष 
िालिम वडा भरी 

वन्दिपरु ६ ० ० ० गाउँपालिका 

५ पूवािधार लसिाई 
पुरानो साराङ्घाट 
लसिाई कुिो तनमािण 

वन्दिपरु ६ ० ० ० गाउँपालिका 

६ पूवािधार लसिाई 
पदरे वाँसवोटे कुिो 
तनमािण 

वन्दिपरु ६ १००००० १०००० ११००००   

७ पूवािधार भवन 
साराङ आमा समुह 
अधुरो भवन तनमािण 
पुरा गनि 

वन्दिपरु ६ १००००० १०००० ११००००   

८ पूवािधार भवन 
खहरे सामूिातर्क 
भवन अधुरो पुरा 
गनि 

वन्दिपरु ६ २००००० २०००० २२००००   

९ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
थुमथुमे मोटर मागि 
तनमािण 

वन्दिपरु ६ २००००० २०००० २२००००   

१० पूवािधार भवन 
माझथर लसद्िमाई 
आमा समूह भवन 
पुरा गनि 

वन्दिपरु ६ २००००० २०००० २२००००   

११ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
कल्िेरी कमेरी मोटर 
मागि नर्ा ट्र्र्ाक 
तनमािण 

वन्दिपरु ६ २००००० २०००० २२००००   

१२ पूवािधार र्वद्ििु 
कल्िेरी कमेरी 
र्वद्ितुिकरण र्ोजना 
 ुट पुरा गनि 

वन्दिपरु ६ २००००० २०००० २२००००   
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१३ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
डाडा ाप गोरेटो वाटो 
अधुरो काम पुरा गनि 

वन्दिपरु ६ १००००० १०००० ११००००   

१४ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
लसिििेवी मोटरमागि 
तिरोनउ्दनिी 

वन्दिपरु ६ ५००००० ५०००० ५५००००   

१५ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
भुिखोिा साराङ 
मोटरमागि 

वन्दिपरु ६ ५००००० ५०००० ५५००००   

१६ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
धरमपानी वखरखोिा 
मोटरमागि 

वन्दिपरु ६ ५००००० ५०००० ५५००००   

१७ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
वन्दिपुर धरमपानी 
वखरखोिा मागि 

वन्दिपरु ६ ० ० ० प्रिेश 

१८ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
वाक्से धिसापानी 
ढाडखोिा मोटर वाटो 
ममिि 

वन्दिपरु ६ १००००० १०००० ११००००   

१९ पूवािधार र्वद्ििु 
ग्रालमण र्वकास 
समाज र्वद्ििुीकरण 
धरमपानी 

वन्दिपरु ६ २००००० २०००० २२०००० प्रिेश 

२० पूवािधार र्वद्ििु 
सार्वक वडा नं. ४ ३ 
र १ मा  ुट र्वद्धुि 
पुरा गने र्ोजना 

वन्दिपरु ६ ० ० ० प्रिेश 

२१ पूवािधार लसिाई 
वखरखोिा लससौरे 
कुिो 

वन्दिपरु ६ १००००० १०००० ११००००   

२२ पूवािधार लसिाई माझडाडा कुिो ममिि वन्दिपरु ६ १००००० १०००० ११०००० प्रिेश 

२३ पूवािधार लसिाई 
महशुिे वाध कुिो 
ममिि वखरखोिा 

वन्दिपरु ६ १००००० १०००० ११००००   

२४ पूवािधार लसिाई 
वाझोगह्रा धिसापानी 
कुिो ममिि 

वन्दिपरु ६ १००००० १०००० ११००००   

२५ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 

िेउरािी जाने वाटो 
वाट धरमपानी ि िै  
खरखरेमा सडक 
कािोपत्र े 

वन्दिपरु ६ ३०००००० ३००००० ३३०००००   

२६ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
साम्िी वेिथुम्की वर 
थुम्की सडक 

वन्दिपरु ६ १००००० १०००० ११००००   

२७ पूवािधार भवन 
िागि सहभाधगिाका 
र्ोजनाहरु )६०/४०%( 

वन्दिपरु ६ ० ० ०   

२८ पूवािधार भवन 
१. ग्र्ाजाटार 
खड्गमाई आमा 
समूह भवन २००००० 

वन्दिपरु ६ ० ० ०   
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२९ पूवािधार भवन 
२. हुतिाङकोट 
जनजािी भवन 
२००००० 

वन्दिपरु ६ ० ० ०   

३० पूवािधार भवन 
३. ज्र्ालमरेचवारा 
सामूिातर्क भवन 
ममिि २००००० 

वन्दिपरु ६ ० ० ०   

३१ पूवािधार भवन 

४. ज्र्ालमरे 
सामूिातर्क भवन 
अधुरो पुरा गनि 
२००००० 

वन्दिपरु ६ ० ० ०   

३२ पूवािधार भवन 

५. काैिचवारा 
वागेचवरी रू्वा क्िव 
भवन पुरा गनि 
२००००० 

वन्दिपरु ६ ० ० ०   

३३ वन 
वािावरण 

र्वपि ब्र्वतथापन 

भलपरी कोष र्वपि 
ब्र्वतथापन 
गाउँपालिकाको 
तनणिर् अनुसार 

वन्दिपरु ६ २००००० २०००० २२००००   

३४ सामान्जक 
र्वकास खानेपानी 

ज्र्ालमरेवेशी िरकारी 
र्वउ टनेि र कृर्ष 
सामाग्री 

वन्दिपरु ६ ० ० ० गाउँपालिका 

३५ सामान्जक 
र्वकास 

खानेपानी 
वासपानी सुदििा 
खेिी लसिाई र्ोजना 

वन्दिपरु ६ ० ० ० गाउँपालिका 

३६ सामान्जक 
र्वकास 

लशक्षा 
थुम थुमे सुदििा 
र्वरुवा खररि िथा 
र्विरण  

वन्दिपरु ६ ० ० ० गाउँपालिका 

३७ सामान्जक 
र्वकास 

लशक्षा 

उदनि जािका वोका 
खररि िथा र्विरण 
सराङ्ग / वाग्थि / 
ग्र्ाजाटार / माझथर 
/ पुरानो सराङ्घाट / 
गजेचवारा गाउँहरुमा 

वन्दिपरु ६ ० ० ० गाउँपालिका 

३८ सामान्जक 
र्वकास 

तवात्र् 
धरमपानी तवात्र् 
िौकी ल्र्ाव तथापना  

वन्दिपरु ६ ० ० ० प्रिेश 

३९ सामान्जक 
र्वकास 

तवात्र् 
धरमपानी तवात्र् 
िौकी भवन ममिि 

वन्दिपरु ६ १००००० १०००० ११००००   

४० सामान्जक 
र्वकास 

तवात्र् 
साराङघाट तवात्र् 
केदर पूवािधार िथा 

वन्दिपरु ६ १००००० १०००० ११००००   
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उपकरण  

४१ सामान्जक 
र्वकास 

खानेपानी 
धरमपानी खानेपानी 
ममिि 

वन्दिपरु ६ २००००० २०००० २२००००   

४२ सामान्जक 
र्वकास 

खानेपानी 
धरमपानी िहृि 
लिन्फ्टङ खानेपानी  

वन्दिपरु ६ ० ० ० प्रिेश 

४३ सामान्जक 
र्वकास 

खानेपानी 
हुतिाङकोट िहृि 
लिन्फ्टङ खानेपानी 

वन्दिपरु ६ ० ० ० प्रिेश 

४४ सामान्जक 
र्वकास 

खानेपानी 

वाक्से खानेपानी 
र्ोजना पाईप िथा 
ममिि अधुरो पुरा 
गनि 
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४५ सामान्जक 
र्वकास 

खानेपानी 
वागे वगेराखेर पानी 
संकिन टंकी वा ड्रम 
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४६ सामान्जक 
र्वकास 

खानेपानी 
घमि ाप खानेपानी 
र्ोजना ममिि 
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४७ सामान्जक 
र्वकास 
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ममिि 
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४८ सामान्जक 
र्वकास 

खानेपानी 
टुम्वाट खानेपानी 
र्ोजना ममिि 

वन्दिपरु ६ ५०००० ५००० ५५०००   

४९ सामान्जक 
र्वकास 

खानेपानी 
ओठेडाडा खानेपानी 
र्ोजना तनमािण 

वन्दिपरु ६ १००००० १०००० ११००००   

५० सामान्जक 
र्वकास 

खानेपानी 
िखनवारी खानेपानी 
ट्र्ाङ्की तनमािण 
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५१ सामान्जक 
र्वकास 

लशक्षा 
सेिी गंगा प्रा र्व 
कक्षाकोठा ममिि 
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र्वकास 
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काययक्रि 
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५ सामान्जक 
र्वकास 
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र्वकास 

अदर् 
गाउपामलका मभत्र 
डडषपआि ियाि गने 

गाउँपालिका २००००००       

७ संतथागि 
र्वकास 

अदर् 
गाउँपामलका षर्कास 
गुियोजना पुिा गनय 

गाउँपालिका ३००००००       

८ सामान्जक 
र्वकास 

लशक्षा 

िैक्षक्षक गुणस्िि 
सुधाि योजना/ 
िैक्षक्षक भ्रिण / 
कक्षा ८ को परिक्षा 
बयर्स्थापन 

गाउँपालिका २००००००       

९ पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
गाउँपामलका स्िरिय 
र्ाहहिी चक्रपथ 
स्ििसुधाि 

गाउँपालिका ६००००००       

१० पूवािधार सडक पुि पुिेसा 
सडक कालोपत्रे 
योजना 

गाउँपालिका १०००००००       

११ पूवािधार भवन 
बयर्सातयक भर्न 
तनिायण डुमे्र 

गाउँपालिका ४५०००००       

१२ पूवािधार भवन 
र्सपाकय  िौचालय 
व्यर्सातयक भर्न 
र्न्दिपुि 

गाउँपालिका ३५०००००       

१३ संतथागि 
र्वकास 

सूिना 
पययटकको लार्ग 
होडड यङर्ोडय सूचना 
केदर लगायि 

गाउँपालिका ५०००००       

१४ पूवािधार र्वद्धुि 
षर्जुलीको काठेपोल 
षर्स्थापन अमभयान 

गाउँपालिका ४००००००       

१५ वन 
वािावरण 

वािावरण 
र्न िथा र्ािार्िण 
नसयिी स्थापना 

गाउँपालिका ५०००००       

१६ सामान्जक 
र्वकास 

अदर् 
षर्िलनगि 
िस्यायङ्गिी निी 
घाट बयर्स्थापन  

गाउँपालिका ५०००००       

१७ अदर् अदर् 
लागि सहभार्गिाका 
योजनाहर 

गाउँपालिका ५००००००       
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१८ आधथिक 
र्वकास 

पर्िटन 
टुडडखेलिा पययटक 
िैत्री पाकय  तनिायण 

गाउँपालिका २५०००००       

१९ अदर् अदर् आकन्स्िक कोि गाउँपालिका ५००००००       

२० सामान्जक 
र्वकास 

संतकृति 

ऐतिहामसक स्थल 
संिक्षण पाकय  िथा 
पययटन पूर्ायधाि 
तनिायण थानी िाई 
िन्दिि सिेि 

गाउँपालिका ३००००००       

२१ वन 
वािावरण 

र्वपि व्र्वतथापन 
र्न र्ािार्िण षर्पि 
व्यर्स्थापन 

गाउँपालिका ६०००००       

२२ सामान्जक 
र्वकास 

लशक्षा 

िाध्यमिक 
षर्द्यालय जोडकोि 
तनिायण (२५००००) 
का ििले 

गाउँपालिका १५०००००       

२३ पूवािधार वसपाकि  
डुमे्रिा र्सपाकय  
तनिायण 

गाउँपालिका ३००००००       

२४ पूवािधार भवन 
र्न्दिपुि मभत्रका 
प्रहिी चौकी भौतिक 
पूर्ायधाि 

गाउँपालिका ६०००००       

२६ सामान्जक 
र्वकास 

संतकृति 
र्ौद्ि गुम्र्ा भौतिक 
पूर्ायधाि 

गाउँपालिका ५०००००       

२७ सामान्जक 
र्वकास 

तवात्र् स्र्ास््य सम्र्दधी गाउँपालिका २५०००००       

२८ संतथागि 
र्वकास 

दर्ार् दयाय सम्र्दधी गाउँपालिका ५०००००       

२९ सामान्जक 
र्वकास 

अदर् 
िेडक्रस िथा 
िक्ििान सम्र्दधी 
काययक्रि 

गाउँपालिका १०००००       

३० सामान्जक 
र्वकास 

िक्षक्षि के्षत्र 
लक्षक्षि िथा 
अल्पसंख्यक जािी 
संिक्षण काययक्रि 

गाउँपालिका ५०००००       
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कृर्ष कार्िक्रम गाउँपालिकावाट संिािन हुने गरी 
           रकि रु हिारिा 

ि.स. कार्िििको वववरण  वावर्िक िक्ष्र्  प्रथि िौिालसक  िोस्रो िौिालसक  तेस्रो िौिालसक  

पररिाण  इकाई  बिेट  पररिाण  इकाई  बिेट  पररिाण  इकाई  बिेट  पररिाण  इकाई  बिेट  

क  कृवर् प्रसार कार्ििि  

१ च्र्ाउ िेलत तालिि र 
ववउँ ववतरण  

६ वटा  ६००       ६ वटा  ६००       

२ गाउँपालिका स्तरीर् 
उत्कृष्ट कृर्क 
परुस्कार प्रिान  

६ िना  १००             ६ िना  १०० 

३ िाटो पररिण लसववर 
गा.पा.स्तरीर्  

१ पटक  १००             १ पटक  १०० 

      िम्िा ८००                   

ि  बागवानी ववकास 
कार्ििि 

                        

१ वहउँिे र वरे् फिफुि 
ववरुवा ववतरण ५०% 
अनिुान  

    २००                   

२ उन्नत र हाईविट 
तरकारी लिलनवकट 
ववतरण ५०% अनिुान  

    १५०                   

३ केरा ववरुवा ववतरण 
५०% अनिुान  

३००० वोट  १००             ### वोट  १०० 

४ र्वा िन्ित व्र्वसार्ी 
तरकारी िेलत  

६ वटा  ६००       ६ वटा  ६००       

५ ििु ववउँ िररि ववतरण      १००                   

६ पषु्प व्र्वसार् िेती      १००                   

      िम्िा १२५०                   

ग  बािी ववकास कार्ििि                          

१ उन्नत िकै ववउँ 
ववतरण ५०% अनिुान 

१ पटक  १०० १ पटक  १००             

२ उन्नत धान ववउँ 
ववतरण ५०% अनिुान 

१ पटक  २०० १ पटक  २००             

      िम्िा ३००                   

घ  र्वुा िन्ित ित्स्र्पािन  ६ वटा  ६००       ६ वटा  ६००       
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      िम्िा ६००                   

ङ आि ुतथा िसिा वािी 
उत्पािन कार्ििि  

                        

१ आि ुववउँ ववतरण 
५०% अनिुान (TPS)  

१ पटक  ५०                   

२  वेसार उत्पािन तथा 
िेन्शन ववतरण ५०% 

अनिुान  

१ पटक  १००                   

      िम्िा १५०                   

ि  कृवर् सािाग्री उपकरण  १ पटक  १००                   

      िम्िा १००                   

छ बाँस ववरुवा रोपण 
कार्ििि 

१ पटक  १००                   

      िम्िा १००                   

ि कृवर् िेिा प्रिशिनी  १ पटक  १००                   

      िम्िा १००                   

झ  अनगुिन िलु्र्ाङ्कन  ६ पटक  १५०                   

      िम्िा १५०                   

      कुि 
िम्िा 

३५५०                   
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पशुर्वकास शाखा अदिरगि संिािन हुने वार्षिक कार्िक्रम  र वजेट )रु हजारमा( 

ि.स. कार्िििको लबवरण  इकाई  
बावर्िक 
िक्ष्र्  

बावर्िक 
बिेट  

िौिालसक  

प्रथि  िोस्रो  तेस्रो  
१ नाइट्रोिन कदटेनर िररि  गोटा  १ ८० ८०     

२ ए.आइ रेफ्री िररि  गोटा  १ ५० ५०     

िनिेतना कार्ििि 
कृर्क  

              

१ 
िोनोवटक रोग बारे कृर्क स्कुि 
न्शिा कार्ििि  

गोटा  ६ ६६ २२ २२ २२ 

अनिुान/सहर्ोगी 
कार्ििि ( 50% 

अनिुानिा ) 
              

१ बंगरु िोर सधुार कार्ििि  संख्र्ा  ५ १२५ १२५     

२ 
गोठ सधुार कार्ििि िझौिा (लसिेदट 
२० वोरा)   

संख्र्ा  १० २००   २००   

३ 
गोठ सधुार कार्ििि साना  (लसिेदट 
२० वोरा)    

संख्र्ा  ३० ३००   ३००   

४ िोर सधुार कार्ििि बाख्रा (निूना)  संख्र्ा  २० ४००   ४००   

५ कुिरुा िोर सधुार कार्ििि (अण्डा) संख्र्ा  २ १००   १००   

पश ुप्रिनन ्सेवा ( 
५०% अनिुानिा ) 

              

१ बोका ववतरण  पटक  २५ ५००   २५० २५० 

२ तरि नाइट्रोिन िररि ढुवानी  पटक  १२ १२० ४० ४० ४० 

३ कृ.ग िोन्िन्स्टकि सिान िररि  पटक  ३ ९० ३० ३० ३० 

िैववक संरिण 
कार्ििि (स्थानीर् 
कुिरुा) 

              

१ स्थिगत तालिि  पटक  १ ५० ५०     

२  कुिरुा िररि िोर लनिािण कोर्  पटक  १ १००   १००   

ग्रालिण कुिरुा बतुरण 
कार्ििि ( ५०% 
अनिुानिा ) 

              

१ िल्िा िररि तथा िवुानी  पटक  १ १५० १५०     

२ िोप/ और्लध  पटक  १ ३० ३०     
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पश ुआहारा कार्ििि 
( ५०% अनिुानिा ) 

              

१ घाँस िेलत वहउिे (िैं, बलसिि, भेि) हेक्टर  १० १०० १००     

२ घाँस िेलत बरे् (िकै िरी) हेक्टर  ५ ५०   ५०   

३ घाँस िेलत बहबुरे्  हेक्टर  १० ५०     ५० 

पश ुस्वास््र् सेवा 
कार्ििि  

              

१ और्लध िररि  पटक  ३ ५०० २०० १५० १५० 

२ िोप कार्ििि  पटक  १ १५०   १५०   

 अनगुिन                

१ िास ुतथा और्लध पसि अनगुिन  पटक  ३ १०० ४० ४० २० 

२ अनगुिन िलु्र्ाकन  पटक  १२ १०० ४० ४० २० 

३ िैलनक भ्रिण भत्ता  पटक  १२ १५० ५० ५० ५० 

सुँगरु संरिण 
कार्ििि  

              

१ स्थिगत तालिि  पटक  १ ३०   ३०   

२ बच्िा िररि/िोर लनिािण कोर्  पटक  १ १०० १००     

करार परािशि सेवा              

१   िना २ ६०० २०० २०० २०० 
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ufp“kflnsfsf kbflwsf/Lx?sf] gfdfjnL 
 

  
लस न नामथर पि वडा सम्पकि  न.ं 

1 पणुि लसं थापा अध्र्ि 
  9856042242 

2 करुणा गरुुङ उपाध्र्ि 
  9856042624 

3 भानभुि पोख्रिे वडा अध्र्ि १ 9846055640 

4 साववत्री  िवाडी कार्िपालिका  सिस्र् १ 9846129323 

5 रन बहािरु भिेुि कार्िपालिका  सिस्र् 1 9816169987  

6 ववदिा सनुार वडा सिस्र् 1 9846164021  

7 अितृ शाही वडा सिस्र् 1 9846138828 

8 टेक बहािरु राना वडा सिस्र् 1 9845211826 

9 कृष्ण प्रसाि िालिछान े वडा अध्र्ि २ 9866040460 

10 ििर्दती थापा िगर कार्िपालिका  सिस्र् 2 9846542444 

11 रत्न बहािरु काकी वडा सिस्र् 2 9803805739 

12 राि शरण कुवर वडा सिस्र् 2 9814117354 

13 छलििार्ा सनुार वडा सिस्र् २ 9816194193 

14 हस्त वहािरु न्ि सी वडा अध्र्ि ३ 9846436980 

15 लगर वहािरु वसेि कार्िपालिका  सिस्र् 3 9846609580 

16 हकि  बहािरु थापा वडा सिस्र् 3 9806588047 

17 िड्क बहािरु थापा वडा सिस्र् 3 9846243546 

18 प्रिे कुिारी नेपािी वडा सिस्र् ३ 9805855900 

19 सरिािेवी  भट्टराई वडा सिस्र् 3 9818364869 

20 हरेराि थापा िगर वडा अध्र्ि ४ 9846275961 

21 आशा वव क  वडा सिस्र् ४ 9840572901 

22 िान बहािरु थापा वडा सिस्र् ४ 9846059872 

23 लत्रभवुन थापा वडा सिस्र् 4 9846142974 

24 िक्ष्िी  िवाडी वडा सिस्र् ४ 9811238792 

25 ध्रवु प्रसाि िालिछान े वडा अध्र्ि ५ 9856041495 

26 िक्ष्िी  गरुुङ कार्िपालिका  सिस्र् 5 9806723370 

27 ववििा अछािी कार्िपालिका  सिस्र् 5 9846262654 

28 छवविाि गरुुङ वडा सिस्र् ५ 9846012077 

29 ठाकुर लसं थापा वडा सिस्र् ५ 9846262254 

30 सदत वहािरु गरुुङ वडा अध्र्ि ६ 9846065119 

31 वविि िार्ा गरुुङ वडा सिस्र् 6 9841749531 

32 पाविती वव क वडा सिस्र् 6 9827152214 

33 सिुन गरुुङ वडा सिस्र् 6 9846021122 

34 ववरेदर  गरुुङ वडा सिस्र् 6 9806659818 
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alGbk'/ ufp“kflnsf  
Bandipur Rural Municipality 

ufp“ sfo{kflnsfsf] sfof{no 
Office of Rural Municipal Executive 
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Website: www.bandipurmun.gov.np Email: bandipurmunicipality@gmail.com  

 Phone: 065-520123,   065-520177 
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